
 

 ОВОС и ЕО 
Наименование на 

административната 

услуга 

Правно  

основание 

Необходими 

документи 

Такси  Технически 

срок за 

изпълнение 

Образци на документи 

Издаване на писмо за 

определяне необходимите 

действия, които 

възложителят на 

инвестиционното 

предложение трябва да 

предприеме за издаване 

на решение за 

преценяване на 

необходимостта от 

извършване на оценка на 

въздействието върху 

околната среда или за 

издаване на решение по 

оценка на въздействието 

върху околната среда 
 

339 Линк към Регистър 

на услугите/ИИСДА  

чл. 5, ал. 1 от 

Наредбата за 

условията и реда за 

извършване на оценка 

на въздействието 

върху околната среда 

(ОВОС) 

За заявяване на 

услугата е необходимо 

подаване на 

уведомление по чл. 4, 

ал. 1 от Наредба за 

ОВОС по образец, 

съгласно Приложение 

№ 5 към Наредбата за 

ОВОС 

 

Няма 
 

14 дни 

Уведомление за инвестиционно 

предложение (по образец). Към 

него се прилагат: 
1. Документи, 

удостоверяващи по реда на 

специален закон, нормативен или 

административен акт права за 

иницииране или кандидатстване 

за одобряване на инвестиционно 

предложение. 

2. Други документи по 

преценка на уведомителя: 

2.1. допълнителна 

информация/документация, 

поясняваща инвестиционното 

предложение; 

2.2. картен материал, схема, 

снимков материал, актуална 

скица на имота и др. в подходящ 

мащаб. 

Електронен носител - 1 бр. 
Издаване на Решение за 

преценяване на 

необходимостта от 

извършване на оценка на 

въздействието върху 

околната среда (ОВОС) 
 

1615 Линк към 

Регистър на 

услугите/ИИСДА 

чл. 93, ал. 3 от Закона за 

опазване на околната 

среда (ЗООС) 

За заявяване на 

услугата е необходимо 

подаване на  
искане за издаване на 

решение за преценяване 

на необходимостта от 

извършване на ОВОС (по 

образец), съгласно 

Приложение № 6 към чл. 

6, ал. 1 от Наредбата за 

ОВОС 

 

500 лв по  чл. 1, ал. 

5, т. 1 по ПМС № 

136/2011 г 

 

30 дни 
(без времето за 

консултации и за 
отстраняване на 

непълноти, 

пропуски и 

неточности) 

Искане преценка  ОВОС  

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/38568
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/38568
http://www.riosvbs.com/home/menu/1210
http://www.riosvbs.com/home/menu/1210
http://www.riosvbs.com/home/menu/1210
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44383
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44383
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44383
http://www.riosvbs.com/home/menu/1210


Издаване на Решение по 

оценка на въздействието 

върху околната среда при 

процедура по 

задължителен ОВОС 

 

2195 Линк към 

Регистър на 

услугите/ИИСДА 

чл. 99, ал. 2 от  Закона 

за опазване на околната 

среда (ЗООС) 

За заявяване на 

услугата е необходимо 

подаване на искане за 

издаване на решение 

по ОВОС по образец, 

съгласно Приложение 

№ 8 към чл. 13, ал. 1 от 

Наредбата за ОВОС 

 

 

 

За инвестиционни 

предложения, 

включени в 

Приложение 1 – 

1200 лева. 

Приложение 2 – 

700 лв,  

по чл. 1, ал. 5, т. 2 

от ПМС № 

136/2011 г. 

45 дни след 

провеждане на 

обществено 

обсъждане 

Искане за издаване на 

Решение по ОВОС 

 

 

Издаване на писмо за 

определяне на 

необходимите действия, 

които възложителят на 

план/програмата трябва 

да предприеме за 

издаване на решение за 

преценяване на 

необходимост от 

екологична оценка или 

издаване на становище по 

екологична оценка 

 

1146 Линк към 

Регистър на 

услугите/ИИСДА 

чл. 8, ал. 2 от Наредба 

за условията и реда за 
извършване на 

екологична оценка на 

планове и програми 

(ЕО) 
 

За заявяване на 

услугата е необходимо 

подаване на 

уведомление за 

план/програма по 

образец, съгласно 

Приложение № 3 към 

чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за ЕО 

Няма 14 дни Уведомление за 

план/програма 

 

Уведомление за 

план/програма/проект 

Издаване на Решение за 

преценяване на 

необходимостта от 

екологична оценка (ЕО) 

на планове и програми 

 

1389 Линк към 

Регистър на 

услугите/ИИСДА 

чл.85, ал.4 от Закона за 

опазване на околната 

среда  

За заявяване на 

услугата е необходимо 

подаване на искане за 

издаване на решение за 

преценяване на 

необходимостта от 

извършване на 

екологична оценка на 

план/програма по 

образец, съгласно 

Приложение № 4 към 

 
400 лв 

по чл.1, ал.5, т.4 по 

ПМС № 136/2011 г 

 

30 дни 

Писмено искане от 

възложителя по плана 

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44510
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44510
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44510
http://www.riosvbs.com/home/menu/1210
http://www.riosvbs.com/home/menu/1210
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/98250
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/98250
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/98250
http://www.riosvbs.com/home/menu/1211
http://www.riosvbs.com/home/menu/1211
http://www.riosvbs.com/home/menu/1211
http://www.riosvbs.com/home/menu/1211
http://www.riosvbs.com/home/menu/1211
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40022
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40022
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40022
http://www.riosvbs.com/home/menu/1211
http://www.riosvbs.com/home/menu/1211


 

чл. 8а, ал. 1 от 

Наредбата за ЕО 
Издаване на становище 

по екологична оценка на 

планове и програми  

 

2468 Линк към 

Регистър на 

услугите/ИИСДА 

чл. 84, ал. 1 от Закона за 

опазване на околната 

среда 

За заявяване на 

услугата е необходимо 

подаване на искане за 

издаване на Становище 

по ЕО по образец, 

съгласно Приложение 

№ 5 към чл. 23, ал. 1 от 

Наредбата за ЕО 

600 лв  

по чл.1, ал.5, т.3 от 

ПМС № 136/2011г. 

30 дни  

Писмено искане от 

възложителя на плана 

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/67900
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/67900
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/67900
http://www.riosvbs.com/home/menu/1211
http://www.riosvbs.com/home/menu/1211

