
Издаване на писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда 

за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони 

 

Административната услуга стартира с внасяне от възложителя на 

уведомление, което съдържа данни съгласно приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 

(част А - за планове, програми и проекти, част Б - за инвестиционни предложения). 

Уведомлението се представя в един екземпляр на хартиен носител и в два 

екземпляра на електронен носител. 
 

КО преценява начина на процедиране след извършване на проверка за 

допустимост по чл. 12 от Наредбата за ОС. В 14-дневен срок от подаване на 

уведомлението КО уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, 

като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им. При 

установени непълноти, пропуски или неточности в уведомлението, КО изисква от 

възложителя да предостави допълнителна информация и определя срок за това. 
 

При тази административна услуга се преценява начина на процедиране за 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения извън обхвата на чл. 

2, ал. 1 от Наредбата за ОС в зависимост от техния характер и вероятността от 

въздействието им върху защитените зони в случай, че същите са допустими 

спрямо: режима на дейност на защитените зони, определен със заповедта за 

обявяването им, както и със заповедта по чл. 19, ал. 1 от ЗБР и/или с плана за 

управление ако има такива; режима на защитените територии, определен по реда 

на Закона за защитените територии (ЗЗТ), заповедта за обявяването й и плана за 

управлението й, ако има такъв или заповед по чл. 45, ал. 1 от ЗЗТ, ако има такава; 

спрямо режимите по Закона за водите (ЗВ) и в утвърдени планове за управление 

на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения за планове, 

програми, проекти или инвестиционни предложения, предвиждащи водовземане 

от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни 

водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване 

с отпадъчни води, или е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден 

обект по смисъла на т. 7 и т. 25 от допълнителните разпоредби на ЗВ. В тези 

случаи, КО изпраща документацията на директора на съответната басейнова 

дирекция за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ. 
 

КО оповестява писмото на интернет страницата си в 7-дневен срок. 

 


