НАИМЕНОВАНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ

наименование на услугата

1. Издаване на удостоверние на лицата, пускащи на пазара продукти, след
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
2. Утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци
3. Издаване на мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на
отпадъка, произхода, използвана технология, влаганите суровини и материали
4. Заверяване на отчетни книги за образувани и/или третиране на отпадъци
5. Издаване на Регистрационни карти
6. Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки

7. Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален
режим на опазване и ползване
8. Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и
инвестиционни намерения
9. Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда
10. Издаване на Решение по оценка на въздействието върху околната среда
11. Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична
оценка на планове и програми
12. Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

нормативно основание
(пълно наименование на нормативния акт и чл.)

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на
продуктова такса за продукти, след употреба на които се
образуват масово разпространени отпадъци – чл. 21, ал. 1
Наредба № 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците – чл.
8, ал. 1
Наредба № 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците
Закон за управление на отпадъците – чл.- 25, ал. 1
Закон за биологичното разнообразие – чл. 91 за екземпляри от
видове по чл. 70, ал. 1, т. 2
Наредба № 5/19.07.2004 г. за изискванията на които трябва да
отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки –
чл. 12
Закон за лечебните растения – чл .10
Закон за биологичното разнообразие – чл. 31
Закон за опазване на околната среда – чл. 93, ал. 1, т.1 и т. 2
Закон за опазване на околната среда – чл. 82, ал. 5
Закон за опазване на околната среда – чл. 85, ал. 4
Закон за опазване на околната среда – чл. 84, ал. 1

наименование на услугата

13. Издаване на писмо за определяне на необходимите действия, които
възложителтие трябва да предприемат за издаване на Решение за преценка
необходимостта извършване на ОВОС, издаване на решение за ОВОС,
издаване на решение за преценка необходимост от ЕО, издаване на становище
по ЕО и/или издаване на Комплексно разрешително
14. Издаване на становище за екологичното състояние на обекти, подлежащи на
следприватизационен контрол
15. Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на
нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния
пласт
16. Съгласуване на методите и средствата за изземване, използвани при
извършване на собствени периодични измервания на атмосферните емисии
17. Съгласуване на методите и средствата за изземване, използвани при
извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии
18. Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и
измерване на атмосферни емисии
19. Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за
пробовземане при собствени периодични измервания
20. Утвърждаване на броят и разположението на автоматични средства за
измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания
21. Утвърждаване на доклад за резултатите от собствени периодични
измервания
22. Утвърждаване на доклади за резултатите от извършени собствени
непрекъснати измервания

нормативно основание
(пълно наименование на нормативния акт и чл.)

Наредбата за оценка на въздействието върху околната среда –
чл. 5, ал.1

Съгласно клауза в договорите за приватизация на обекти
Наредба № 26/02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени
терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и
оползотворяване на хумусния пласт – чл. 17
Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух
от обекти с неподвижни източници
Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух
от обекти с неподвижни източници
Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух
от обекти с неподвижни източници – чл. 11, ал. 2
Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух
от обекти с неподвижни източници – чл. 12, ал. 2
Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух
от обекти с неподвижни източници – чл. 49
Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух
от обекти с неподвижни източници – чл. 40, ал .1
Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух
от обекти с неподвижни източници – чл. 50, ал. 1 и ал. 2

наименование на услугата

нормативно основание
(пълно наименование на нормативния акт и чл.)

23. Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на
летливи органични съединения, изпускани в околната среда,
главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на
разтворители в определени инсталации – чл. 6, ал. 3
24. Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на
Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на
нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии
летливи органични съединения, изпускани в околната среда,
главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на
разтворители в определени инсталации – чл. 6, ал. 4
Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на
25. Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на
норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии
летливи органични съединения, изпускани в околната среда,
главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на
разтворители в определени инсталации – чл. 7, ал. 1
26. Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на
Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на
разтворители
летливи органични съединения, изпускани в околната среда,
главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на
разтворители в определени инсталации – чл. 20, ал. 7
27. Издаване на становище по проекти, кандидатстващи за средства от ПУДООС Съгласно изискванита на съответната финансираща
програма/институция
Наредба № 28/14.12.2000 г. за условията и реда за
28. Издаване на становище за унищожаване на лекарства
унищожаването, преработването или използването за други
цели на лекарствата – чл. 10, ал. 2, т. 3
29. Становище за сеч на дървесни видове под специален режим в земи извън
Закон за биологичното разнообразие – чл. 113, ал. 2
горски фонд
Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците
Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
(ДВ. бр.83/2004 г., изм. ДВ. бр.87/2007 г.)
30. Издаване на становище за преценяване вероятността от въздействие върху Наредба за условията и реда за извършване на Оценка за
защитените зони на планове, програми, инвестиционни предложения и техните съвместимост на планове, програми и инвестиционни
изменения или разширения
предложения с предмета и целите на опазване на защитените
зони – чл. 2, ал. 2

наименование на услугата

нормативно основание
(пълно наименование на нормативния акт и чл.)

31. Съгласуване на дейности в защитени територии, извън националните
Закон за защитените територии - &7 от допълнителните
планове, ако липсва план за управление, или те не са предвидени в плановете и разпоредби, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 5 от З опазване на
околната среда
проектите по гл. 4 от Закона за защитените територии с възложители извън
указаните в т. 1 на Заповед РД-20/12.01.2012 г. на Министъра на ОСВ
Закон за защитените територии – чл. 13, ал. 2
32. Съгласуване на строителството на нови обекти, разширението,
преустройството и промяна предназначението на съществуващите обекти в
защитена територия, не попадащи в границите на защитените зони, за които не е
изисква ОВОС и/или за които не е необходимо провеждане на процедура по ЗБР
33. Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по
третиране на отпадъци
34. Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по
транспортиране на отпадъци
35. Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на
отпадъци

Закон за управление на отпадъците – чл. 35, ал. 3
Закон за управление на отпадъците – чл. 35, ал. 5
Закон за управление на отпадъците – чл. 35, ал. 1, т. 1

