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ДО ДИРЕКТОРА НА

У В Е Д О М Л Е Н И Е  
за план, програма или проект 

 
(съгласно приложение № 1 към  чл.10, ал.1 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 упълномощено по закон трето лице)

Пълен пощенски адрес:

Телефон, факс и адрес по електронна поща:

Лице за връзка:

 УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че

има следният/та план, програма, проект 

2. Обща информация за предложените план, програма и проект: 
а) Основание за изготвяне на плана, програмата и проекта - нормативен или административен акт;

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана, програмата и проекта: 

в) Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на 
съответните области и общини:

г) Основни цели и предмет на плана, програмата и проекта:

д) Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата:
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е) 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 
от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост 
от изграждане на нови.

3. Орган, отговорен за одобряването, и орган по прилагането на плана, програмата или проекта:

4. Друга информация по преценка на възложителя:

Прилагам: 
 1. Уведомление на електронен носител. 
 2. Характеристика на плана, програмата и проекта относно: 
  a. инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 
93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие 
върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други 
ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на 
местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия; 
  b. мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, 
степен на подробност на предвижданията. 
 3. Задание за изготвяне на плана, програмата и проекта. 
 4. План-извлечения за ползване на гори. 
 5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, таблици, схеми, снимки и др. - 
по преценка на възложителя, приложения.

Дата:  Уведомител:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 21.09.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)


Образец № 1 Съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУО
 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
У В Е Д О М Л Е Н И Е 
за план, програма или проект
(съгласно приложение № 1 към  чл.10, ал.1 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 упълномощено по закон трето лице)
         УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
2. Обща информация за предложените план, програма и проект:
а) Основание за изготвяне на плана, програмата и проекта - нормативен или административен акт;
б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана, програмата и проекта: 
в) Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини:
г) Основни цели и предмет на плана, програмата и проекта:
д) Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата:
е) 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 от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.
3. Орган, отговорен за одобряването, и орган по прилагането на плана, програмата или проекта:
4. Друга информация по преценка на възложителя:
Прилагам:         1. Уведомление на електронен носител.         2. Характеристика на плана, програмата и проекта относно:                  a. инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;                  b. мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията.         3. Задание за изготвяне на плана, програмата и проекта.         4. План-извлечения за ползване на гори.         5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, таблици, схеми, снимки и др. - по преценка на възложителя, приложения.
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