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ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ  
за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - язовири по 

Приложение № 1 към Закона за водите, когато за реализиране на водовземането е необходимо 
изграждане на нови системи и съоръжения

 УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 
 На основание чл. 52, ал. 1, т. 1, чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал.1, т.1, чл. 60, ал. 1-3 от Закона за водите и чл. 22 от 
Наредбата за ползването на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.), моля да бъде открита 
процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект.

ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

Трите имена:
(за физически лица - регистрирани земеделски стопани)

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:  ЕИК:
 (за физически лица)        (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 ВОДОВЗЕМАНЕ И ПОЛЗВАНЕ

Цел на водовземане:

Цел на ползване на водния обект:

Воден обект и код на водното тяло - предмет на водовземане и предмет на ползване

Място на водовземане и място на ползване на водния обект - описание, надморска височина, географски 
координати, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на 
административно-териториалните и териториалните единици. 

Място на заустване/отвеждане на използваните води - описание, надморска височина, географски координати, 
местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на 
административно-териториалните и териториалните единици.



Приложение № 1 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 1

 Стр 2 от 3URI 512

Площ необходима за изграждане на съоръжения във водния обект.

Параметри на исканото водно количество (м3/сек или л/сек), включително годишна водна маса (м3), режим на 
водовземането и разпределение по месеци

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното.
Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен 
орган.

Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на 
съоръженията за предоставяне на услугата "водоподаване" - когато водовземането е пряко свързано с 
използване на съществуващи съоръжения на язовири, както и в случаите, при които водоползването се осигурява 
чрез съществуващи хидротехнически съоръжения за улавяне, довеждане и акумулиране на вода.

• Предварително (прединвестиционно) проучване или съответната разработена фаза на инвестиционния проект с 
обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 
(обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.); 
• Когато е необходимо изграждане на хидротехническо съоръжение, в проучването или в инвестиционния проект 
се разглеждат необходимостта и възможността за изграждане на съоръжение за осигуряване на миграция на 
рибите и на другите водни организми (рибен проход).

Обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определена по реда на чл. 
117а, ал. 2 от ЗВ или § 140 от ПРЗ към ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 61/2010 г.).
Документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и 
строителството на съоръженията, съгласно чл. 23, ал. 3 от Наредба за ползването на повърхностните води.

Съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с 
възможността за промяна на предназначението на земеделските земи и на горските територии, които ще бъдат 
засегнати.

Копие или само се посочва номерът на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, 
както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно 
съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на водовземането 
и/или ползването на водния обект (в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда 
на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие).

Схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление, с 
технически параметри на съоръженията, както и връзката със съществуващи водностопански системи и 
съоръжения.

В зависимост от заявената цел на водовземане се представят и документите посочени в чл. 24 и чл. 25, глава 
втора, раздел III на Наредбата за ползването на повърхностните води: 
• за цел питейно-битово водоснабдяване: проект за санитарно-охранителна зона; 
• за цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване: проект за санитарно-охранителна зона и писмен отказ 
от ВиК оператора за присъединяване към водоснабдителните мрежи и съоръжения поради липса на техническа 
възможност (няма изградена водоснабдителна мрежа), в който да е посочен и срокът за липсата на условия за 
присъединяване; 
• за цел напояване: документи, удостоверяващи размера на напояваните площи и искане на собствениците и/или 
ползвателите на заявените площи за напояване; 
• за  цел пожарогасене: част пожарна безопасност; 
• за цел аквакултури: описание на технологията на отглеждане, вида и предназначението на аквафермата (в т.ч. 
угояване, отрастване и др.); 
• за цел прехвърляне на води между речни басейни: доказателства относно необходимостта от прехвърляне на 
води; 
• за цел завиряване на новоизграден воден обект: проект за завиряване.

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

Обосновки, изчисления и доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 156е, ал. 2 от Закона за водите – 
само в случаите, когато чрез изгражданите съоръжения се изменят физичните характеристики на повърхностно 
водно тяло.
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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. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му 
на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен 
носител. 
3. Предварителните (прединвестиционните) проучвания 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. 

Заявявам, че желая резултата от административната услуга да получа:
лично от звеното за административно обслужване

чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:

чрез Системата за сигурно електронно връчване

Дата: Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 10.03.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)
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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОМИНИСТЪРА НАОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ 
за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - язовири по Приложение № 1 към Закона за водите, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения
         УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,         На основание чл. 52, ал. 1, т. 1, чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал.1, т.1, чл. 60, ал. 1-3 от Закона за водите и чл. 22 от Наредбата за ползването на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.), моля да бъде открита процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект.
ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ
(за физически лица - регистрирани земеделски стопани)
(за юридически лица и еднолични търговци)
(за физически лица)
(за юридически лица и еднолични търговци)
	(за физически лица) 				   (за юридически лица и еднолични търговци)
(за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява или представлява юридическото лице)
(за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява или представлява юридическото лице)
ДАННИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ПОЛЗВАНЕ
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. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.
3. Предварителните (прединвестиционните) проучвания 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. 
Заявявам, че желая резултата от административната услуга да получа:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
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