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Приложение № 32 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 32

  
ДО 
ДИРЕКТОРА НA
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 

За

на разрешително за 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
  
На основание чл.72, ал.1, т.2 / чл.78 / чл.79, ал.2 и ал.3 от Закона за водите и чл.172-174 от Наредба №1 за 

проучване, ползване и опазване на подземните води, моля да бъде 

Разрешително № / г.

издадено от 

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

Постоянен адрес (за физически лица) 
Седалище и адрес на управление (за 
юридически лица и еднолични търговци)  

ЕГН (за физически лица) 
Единен идентификационен код (за юридически 
лица и еднолични търговци) 

Адрес за кореспонденция, вкл. електронен 
адрес  (при наличие на такъв) 
Телефон (за връзка с физическото лице или с 
лицето, което управлява или представлява 
юридическото лице)  

Факс (за връзка с физическото лице или с 
лицето, което управлява или представлява 
юридическото лице) 
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ДАННИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО 
Цел/цели на използването

Воден обект (наименование на водоносния 
хоризонт)

Наименование и код на водното тяло 
(съгласно регистъра на ресурсите на 
подземните водни тела, публикуван на 
интернет страницата на Басейновата 
дирекция и Министерство на околната среда и 
водите) / Наименование на находището на 
минералната вода  

Място на водовземането/ползването, 
включително: 
 - Наименование на съоръжението(ята) (извор, 
тръбен или шахтов кладенец, друго 
- географски координати на устието на 
съоръженията или на характерни точки от 
линейните съоръжения (в координатна система 
WGS_84-BL) 
- геодезически координати на устието на 
съоръженията или на характерни точки от 
линейните съоръжения. (в координатна система 
1970 г.) 
 - надморска височина на устието на 
съоръженията или на характерни точки от 
линейните съоръжения 
-  идентификационен номер на имота, в който са 
разположени съоръженията 

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
Мотиви и обосновка на исканото изменение (когато заявлението е за изменение), придружени с необходимите 
документи, вкл. становище от компетентния орган за приложимата процедура по реда на глава 6 от ЗООС и чл. 
31 от ЗБР  (когато е налице разширение или изменение на инвестиционното предложение, за целите на което е 
издадено разрешителното).

Анализирана документация от проведения собствен мониторинг на подземните води (за изменение или 
продължаване разрешителните за водовземане).

Актуален документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, ", когато водовземането или 
ползването на водния обект е свързано с ползването наа съществуващи съоръжения.

Технологична обосновка за реинжектиране, инжектиране или отвеждане чрез съществуващи съоръжения (за 
изменение или продължаване на разрешителните за реинжектиране, инжектиране или отвеждане на 
замърсители). Технологичната обосновка за реинжектиране, инжектиране или отвеждане на замърсители в 
подземните води се съставя съгласно изискванията по чл.161, ал.1 от Наредба № 1 за проучване, ползване и 
опазване на подземните води и съдържа данните и прогнозите по т. 3, 5, 6 и 7, разработени въз основа на 
актуалното количествено и химично състояние на подземното водно тяло.

Удостоверение за регистрация на земеделски стопанин (в случаите по чл. 50, ал.3, точка 2, буква „г” от ЗВ).

Документи, удостоверяващи правоприемството или придобитото право на собственост или ползване на 
недвижимия имот (когато заявлението е за преиздаване на разрешително).
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Забележка:  
1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на 
юридическото лице/търговеца. 
2. За преиздаване на разрешително органът по чл. 52, ал. 1 от ЗВ при необходимост може да поиска от 
заявителя представяне на допълнителни документи или информация за изясняване на факти и обстоятелства 
от значение за провеждане на процедурата по прекратяване и преиздаване на разрешителното по чл. 79 от ЗВ. 
 

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 18.12.2020 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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ОБРАЗЕЦ 32
 
ДО
ДИРЕКТОРА НA
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ 
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 
На основание чл.72, ал.1, т.2 / чл.78 / чл.79, ал.2 и ал.3 от Закона за водите и чл.172-174 от Наредба №1 за 
г.
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.
Трите имена (за физически лица)
 
Наименование/фирма (за юридически лица и еднолични търговци)
Постоянен адрес (за физически лица)
Седалище и адрес на управление (за юридически лица и еднолични търговци)         
ЕГН (за физически лица)
Единен идентификационен код (за юридически лица и еднолични търговци)         
Адрес за кореспонденция, вкл. електронен адрес  (при наличие на такъв)         
Телефон (за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява или представлява юридическото лице)         
Факс (за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява или представлява юридическото лице)         
ДАННИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО 
Цел/цели на използването
Воден обект (наименование на водоносния хоризонт)
Наименование и код на водното тяло (съгласно регистъра на ресурсите на подземните водни тела, публикуван на интернет страницата на Басейновата дирекция и Министерство на околната среда и водите) / Наименование на находището на минералната вода         
Място на водовземането/ползването, включително:
 - Наименование на съоръжението(ята) (извор, тръбен или шахтов кладенец, друго
- географски координати на устието на съоръженията или на характерни точки от линейните съоръжения (в координатна система WGS_84-BL)
- геодезически координати на устието на съоръженията или на характерни точки от линейните съоръжения. (в координатна система 1970 г.)
 - надморска височина на устието на съоръженията или на характерни точки от линейните съоръжения
-  идентификационен номер на имота, в който са разположени съоръженията         
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
Забележка: 
1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице/търговеца.
2. За преиздаване на разрешително органът по чл. 52, ал. 1 от ЗВ при необходимост може да поиска от заявителя представяне на допълнителни документи или информация за изясняване на факти и обстоятелства от значение за провеждане на процедурата по прекратяване и преиздаване на разрешителното по чл. 79 от ЗВ.
 
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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