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Глава втора  

УВЕДОМЯВАНЕ. ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС 

 Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 80 от 2009 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., в сила 
от 30.11.2012 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)  

(1) Възложителят е длъжен да информира писмено компетентните органи – МОСВ/РИОСВ, в най-
ранния етап за своето инвестиционно предложение, като внася уведомление по образец съгласно 
приложение № 5 в един екземпляр на хартиен и електронен носител. Възложителят е длъжен да 
осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и електронния носител на информацията с 
приложенията. 

 (2) Едновременно с уведомяването на компетентния орган по ал. 1 възложителят уведомява 
писмено кмета на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства, 
а засегнатото население – чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. 

 (3) Информацията по ал. 1 и 2 се съобразява с особеностите на инвестиционното предложение, като 
съдържа:  

1. данни за възложителя;  

2. резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на 
съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС), 
обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно предложение и/или за 
разширение, или за изменение на производствената дейност, за необходимост от други свързани с 
основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или 
необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, 
електропроводи и др.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина на изкопите, за 
ползване на взрив;  

3. връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата 
на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС – 
одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени 
зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков 
потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 
специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на 
специален закон;  

4. местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, 
географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, 
собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), 
обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното наследство, 
очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 
103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура; 



 5. 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 
съоръжения;  

6. очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители; 

 7. отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;  

8. очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 
промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна 
станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден 
обект/водоплътна изгребна яма и др.; 

 9. в случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС – очаквани количества, вид и класификация на опасните 
вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС. 


