
Приложение № 10 към чл. 28а, ал. 4 от Наредба №7

Стр. 1 от 1URI 1145

ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за употреба на

по чл. 28а, ал. 2 от Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични 
съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на 
разтворители в определени инсталации

(наименование, име, адрес, Булстат, ЕИК1, телефон за контакт, адрес за кореспонденция)

На основание чл. 28а от горепосочената наредба

(точно наименование на инсталацията и нейното местонахождение)

с настоящото заявявам необходимостта от употреба на  летливи органични съединения по чл. 10в, ал. 1, т. 1 от 
Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в 
околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

Приложения:

1. Становище на РИОСВ  №: г.2

          (в случаите, когато не се изисква по служебен път)

2. Утвърден План за управление на разтворителите с приложени протоколи от анализи за доказване на съответствие 
с изискванията на наредбата. 
3. Оценка на инсталацията за използвана НДНТ. 
4. Актуални протоколи от анализи на работната среда. 
5. Документ за платена такса3.

Желая да получа разрешението:

лично от звеното за административно обслужване при РИОСВ;

чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 

по електронен път на посочената електронна поща:

чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

Дата: Подпис на заявителя:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 25.01.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

Забележки: 
1 Единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 
2 Неприложимо в случаите, когато операторът е заявил получаване на становището по служебен път. 
3 Когато плащането не е извършено по електронен път.
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Стр.  от 
ДО
МИНИСТЪРА НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
по чл. 28а, ал. 2 от Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации
(наименование, име, адрес, Булстат, ЕИК1, телефон за контакт, адрес за кореспонденция)
(точно наименование на инсталацията и нейното местонахождение)
с настоящото заявявам необходимостта от употреба на  летливи органични съединения по чл. 10в, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.
Приложения:
г.2
                                  (в случаите, когато не се изисква по служебен път)
2. Утвърден План за управление на разтворителите с приложени протоколи от анализи за доказване на съответствие с изискванията на наредбата.3. Оценка на инсталацията за използвана НДНТ.4. Актуални протоколи от анализи на работната среда.5. Документ за платена такса3.
Желая да получа разрешението:
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)
Забележки:1 Единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.2 Неприложимо в случаите, когато операторът е заявил получаване на становището по служебен път.3 Когато плащането не е извършено по електронен път.
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