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Приложение № 23 към Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на образци на 
заявления за издаване на разрешителни по Закона за водите (ЗВ) 

  

ОБРАЗЕЦ 23
  
ДО 
ДИРЕКТОРА НA
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл.140, ал.7 

от Закона за водите за изземване на наносни отложения  

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

На основание чл. 140, ал.7, във връзка с чл. 140, ал 6  от Закона за водите и чл. 36 от Наредбата за 
ползването на повърхностните води, моля да ми бъде издадено разрешително за ползване на  повърхностен 
воден обект.  

ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ
Наименование/фирма (за юридически лица и 
еднолични търговци) 

Седалище и адрес на управление (на 
юридическото лице или едноличния търговец)

Единен идентификационен код  

Адрес за кореспонденция

Телефон за връзка (с лицето, което управлява 
и представлява дружеството) 

Факс за връзка (с лицето, което управлява и 
представлява дружеството) 

ДАННИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО

Цел на ползване на водния обект

Воден обект и код на водното тяло, предмет 
на ползване  

Място/места на ползването, географски 
координати на начало и край на участъците за 
изземване на наносни отложения 

Местност, административно-териториална и 
териториална единица: 
Код по единния класификатор на 
административно-териториалните и 
териториалните единици; 
Индентификционен номер на имота по КВС или 
КККР. 
(за мястото /местата на ползване)
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ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
Копие на сключения с областния управител договор по чл. 140, ал. 6 от ЗВ
Копие на технически проект за изземването по чл. 140, ал. 7 от ЗВ съдържащ:

· определения участък, от който ще се изземват наносни отложения; 
· надлъжен профил на заявения участък/участъци; 
· напречни профили; 
· обем на наличните наносни отложения; 
· схема на опорната геодезична мрежа с основен репер; 
· транспортна схема на извозване на материалите; 
· място за депониране на иззетия материал извън границите на водния обект; 
· количествено-стойностна сметка на дейността по изземване и депониране.

Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на имота, където ще се депонира иззетият материал
Копие или само се посочва номер на действащ акт на компетентния орган по околна среда за съгласуване на 
дейността

Забележка:  
1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на 
юридическото лице/търговеца. 
2. Техническите проекти за изземването се изготвят от лица, които притежават професионална квалификация 
„магистър-инженер“ по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на 
Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. 

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 03.12.2020 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)
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Приложение № 23 към Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на образци на заявления за издаване на разрешителни по Закона за водите (ЗВ)
 
ОБРАЗЕЦ 23
 
ДО
ДИРЕКТОРА НA
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
         ЗАЯВЛЕНИЕ
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл.140, ал.7 от Закона за водите за изземване на наносни отложения  
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
На основание чл. 140, ал.7, във връзка с чл. 140, ал 6  от Закона за водите и чл. 36 от Наредбата за ползването на повърхностните води, моля да ми бъде издадено разрешително за ползване на  повърхностен воден обект.  
ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
Наименование/фирма (за юридически лица и еднолични търговци)         
Седалище и адрес на управление (на юридическото лице или едноличния търговец)
Единен идентификационен код 	
Адрес за кореспонденция
Телефон за връзка (с лицето, което управлява и представлява дружеството)         
Факс за връзка (с лицето, което управлява и представлява дружеството)         
ДАННИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО
Цел на ползване на водния обект
Воден обект и код на водното тяло, предмет на ползване         
Място/места на ползването, географски координати на начало и край на участъците за изземване на наносни отложения         
Местност, административно-териториална и териториална единица:
Код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици;
Индентификционен номер на имота по КВС или КККР.
(за мястото /местата на ползване)
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
·         определения участък, от който ще се изземват наносни отложения;
·         надлъжен профил на заявения участък/участъци;
·         напречни профили;
·         обем на наличните наносни отложения;
·         схема на опорната геодезична мрежа с основен репер;
·         транспортна схема на извозване на материалите;
·         място за депониране на иззетия материал извън границите на водния обект;
·         количествено-стойностна сметка на дейността по изземване и депониране.
Забележка: 
1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице/търговеца.
2. Техническите проекти за изземването се изготвят от лица, които притежават професионална квалификация „магистър-инженер“ по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. 
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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