Заявител

ОС – 3 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ВОДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЯЗОВИРИ И МИНЕРАЛНИ ВОДИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ОТ НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ ОТ ОБЩИНИТЕ

1. Консултации и
плащане на такса

3. Насочване на
преписката за
резолюция от Кмет

4. Насочване на
преписката за
резолюция от Зам.-кмет
„Европейски политики,
околна среда“ и
Директор дирекция
„ОС“.

Външни инстутиции

Отдел "Екологични политики и
програми"

Кмет

2. Приемане на
заявлението по образец с
приложените документи и
регистриране в
автоматизираната
деловодната система.

Зам.-кмет "Европейски
политики, околна среда",
директор на дирекция ОС

ЦАО

8.2 Отстраняване
на
несъответствията

Заявител

5. Насочване за
разглеждане на
преписката към отдел
„Екологични политики
и програми“ в
Дирекция ОС

8.1 Изпращане

9.3 Получаване на
отказ

Възражение на
заинтересованите
страни

9.2 Изпращане

Входиране на
възраженията

9.1 Подпис на
отказ

Назанчаване на
комисия за
разглеждане на
постъпилите
възражения

Получаване

17. Регистрация на
изходящия документ
(разрешителното) в
системата “Акстър
офис“

16. Подписване на
разрешителното от
Кмета на общината

15. Съгласуване с
Директор Дирекция
„ОС“, Зам.-кмет
„Европейски политики,
околна среда“

не

6 .Разглеждане на
документите. Преценка
по чл.62, ал.1 от Закона
за водите /ЗВ/

7. Съгласуване с
Басейнова дирекция
за Черноморски
район, параметрите на
водовземане

8. При
неизпълнени
изисквания по
чл.60 от ЗВ,
заявителят се
уведомява да
отстрани
несъответствията в
срок до 2 месец

9. Преценка по
чл.62, ал.1 от
Закона за
водите /ЗВ/

да

10. При липса на
основания за отказ, се
провежда процедура
на обявяване на
искането по реда и при
условията на чл. 62а 64 от Закона за водите,
изготвяне проект на
разрешително

11. Публично
обявяване на
съобщението по
чл.62а от ЗВ информация се
качва на сайта на
общината в частта
околна среда

13. Изпълнение на
приетото решение на
ОбС, след изтичане на
срока за
контрол от Областния
управител, което
включва:

Разглеждане на
постъпилите
възражения и
произнесене по
тях.

14. 14-дневен срок от
изтичането на срока по
чл. 64, ал. 1 (срока за
възражение) органът по
чл. 52, ал. 1 (кмета)
издава разрешително,

12. Приемане на
решение от
Общински съвет /
ОбС/ (чл. 52, ал.1,
т.3 от ЗВ)

