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ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
за инвестиционно предложение 

  
съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 и приложение № 2 към чл.10, 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  (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/11.09.2007 г., ДВ бр.81/2010 г., ДВ бр.3/2011 г,.  

изм. и доп. ДВ бр.94/2012 г.)

1. Информация за възложителя:

От:
/име на възложителя – физическо/юридическо лице, орган или оправомощено по закон трето лице/

Пълен пощенски адрес:

Телефон:  Факс: Електронна поща:

Лице за връзка:

 Уважаемa/уважаеми госпожо/господин Министър,

Уведомяваме Ви, че има

следното инвестиционно предложение:

2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение: 
а) Местоположение на инвестиционното предложение: 

- област и община:

- землище и номер на имота/имотите:

б) Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:

в) Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство 
  
(опишете в резюме инвестиционното предложение, в т.ч.  описание на основните процеси, капацитет, обща 
използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, и/или за промяна на 
производствената дейност) 

г) Необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК и др. 

д) Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено 
водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга 
мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения 
или необходимост от изграждане на нови.
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3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение:

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредбата, прилагам: 
 
1. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер съгласно Тарифата за таксите, 
които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39/2011 г., изм. и доп. ДВ, 
бр. 73 и бр. 94/2012 г., ДВ, бр. 2/2013 г., ДВ, бр. 79/2014 г. и ДВ, бр. 5 и бр. 59/2016 г.); 
 
2. Информация и документация, съгласно Приложение № 2, част Б от Наредба 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 (обн. ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.  ДВ, бр. 94/2012 г.), която да включва: 
  
2.1. Характеристика на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите:

2.2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи 
списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в 
случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на 
линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната 
координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното 
предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система

2.3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните 
точки на имота и на обекта – предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. – по 
преценка на възложителя

4. Уведомление на електронен носител

Отбелязване начина на получаване на изготвения административен акт/краен документ:

лично от звеното за административно обслужване;
чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 
чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

Дата: Уведомител /Подпис/:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 04.03.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)
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За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОМИНИСТЪРА НАОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
У В Е Д О М Л Е Н И Еза инвестиционно предложение
 
съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 и приложение № 2 към чл.10, 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  (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/11.09.2007 г., ДВ бр.81/2010 г., ДВ бр.3/2011 г,.  изм. и доп. ДВ бр.94/2012 г.)
1. Информация за възложителя:
/име на възложителя – физическо/юридическо лице, орган или оправомощено по закон трето лице/
         Уважаемa/уважаеми госпожо/господин Министър,
има
2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:
а) Местоположение на инвестиционното предложение: 
в) Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство
 
(опишете в резюме инвестиционното предложение, в т.ч.  описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност) 
г) Необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК и др. 
д) Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.
3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение:
Съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредбата, прилагам:1. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 73 и бр. 94/2012 г., ДВ, бр. 2/2013 г., ДВ, бр. 79/2014 г. и ДВ, бр. 5 и бр. 59/2016 г.);2. Информация и документация, съгласно Приложение № 2, част Б от Наредба 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 (обн. ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.  ДВ, бр. 94/2012 г.), която да включва:
 
2.1. Характеристика на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите:
2.2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система
2.3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта – предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. – по преценка на възложителя
4. Уведомление на електронен носител
Отбелязване начина на получаване на изготвения административен акт/краен документ:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му като вътрешна пощенска пратка. Документът  да бъде изпратен:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
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