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Приложение № 21 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 21
  
ДО 
ДИРЕКТОРА НA
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 
повърхностни води за експлоатация на съществуващи канализационни системи на 

населени места, селищни и курортни образувания 

УВАЖАЕМИ/И ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 
  

На основание чл.46, ал.1, т.3, буква “б” и чл.52, ал.1, т.4, чл.60, ал.1 и чл.61, ал.1 от Закона за водите, 
моля да бъде издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 
повърхностни води. 

ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА
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

Електронен адрес (при наличие на такъв) 

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 използването

Воден обект и код на водното тяло - предмет 
на използването 

Място/места на заустването, включително 
надморска височина и географски координати на 
точката/ите на заустване по система WGS 84

Местност, административно-териториална и 
териториална единица, код по Единния 
класификатор на административно-
териториалните и териториалните единици 
(ЕКАТТЕ) - за всяко място на ползване за 
заустване
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ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1.  Приложения по чл.11, ал.3 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници 
на замърсяване:
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 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).

Актуална скица или карта за имотите, в които се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган
Съгласувателни становища от министъра на отбраната и министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията в случаите на дълбоководно заустване в р. Дунав, вътрешните морски води или 
териториалното море
Съгласувателно становище от общинската администрация в случаите на заустване на отпадъчни води във води 
по чл.19, ал.1, т.1 от Закона за водите
Становище от собственика на водния обект относно проучване за въздействието върху водния обект на 
количеството заявени за заустване отпадъчни и/или дъждовни води с цел защита от вредното въздействие на 
водите

2.  Приложения по чл.11, ал.4 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници 
на замърсяване:
Картен материал за региона в подходящ мащаб с нанесени:
А) границите на обекта, от дейността на който се формират отпадъчни води, и близки населени места;
Б) водният обект;
В) трасето на отвеждащия колектор след площадката на пречиствателната станция и/или пречиствателното 
съоръжение до мястото на заустване, обозначено с географски координати;
Г) частта от съществуващата канализационна мрежа на обекта - по видове потоци и съоръжения към нея, с 
посочени географски координати на мястото/местата на заустване във водния обект;
Д) мястото на пречиствателната станция и/или пречиствателни съоръжения за отпадъчни води;
Е) предложение за места за собствен мониторинг, включително места за монтиране на измервателни устройства 
за количествата на заустваните отпадъчни води;
Ж) водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване в района с нанесени границите на санитарно-
охранителните им зони, както и санитарно-охранителните зони около водоизточниците за минерални води
Данни за вида на канализационната мрежа и предвидените съоръжения към нея
Данни за пречиствателната станция за отпадъчни води:
А) количество и състав на отпадъчните води на вход и на изход пречиствателна станция;
Б) срок за започване, завършване и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция и/или 
пречиствателните съоръжения;
В) място/места и начин на заустване на отпадъчните води във водния обект.
Данни за максимално часовото, средноденонощното и годишното количество и състав на отпадъчните води, 
както и броя на еквивалентните жители
Информация за производствените предприятия, за които е предвидено да се включват в селищната 
канализационна мрежа:
А) собственик или оператор на предприятието;
Б) дейност и описание на технологията;
В) изпускани средноденонощни и средногодишни водни количества;
Г) вид и технология на локалната пречиствателна станция и/или локалните пречиствателни съоръжения по 
отделните потоци;
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Д) списък на характерни за съответното производство приоритетни и други основни и специфични вещества и 
замърсители, изпускани в отпадъчните води;
Е) концентрации в отпадъчните води на характерните за вида производство приоритетни и други основни и 
специфични вещества и замърсители на вход и изход пречиствателна станция и/или пречиствателни 
съоръжения;
Ж) характерни замърсители в отпадъчните води - емисионни норми/нива, както и информацията, която се изисква 
по чл.35, ал.4 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г.
Информация за повторно използване на част от пречистените отпадъчни води: 
А) наличие на възможности за повторно използване на пречистените отпадъчни води при спазване на 
изискванията на Закона за опазване на околната среда; 
Б) цели на повторното използване;
В) максимално часово, средноденонощно и годишно количество на повторно използваните отпадъчни води.

2. Приложения по чл.11, ал.7 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници 
на замърсяване:
Информация за вида на изградената канализационна система, включително приложени чертежи, с включени, 
когато това е приложимо, данни за преливниците при смесена канализационна система, дъждозадържателни 
резервоари, аварийни изпускатели при канализационните помпени станции и байпасни връзки при 
пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води
Копия от разрешителни за водовземане и/или договор за предоставена водна услуга от В и К оператор за 
водоснабдяване на населеното място
Проектни и действителни данни за капацитета на пречиствателната станция и/или пречиствателните съоръжения 
(Qмакс.час., Qср.ден., Qгодишно и брой на еквивалентните жители), както и параметри, характеризиращи 
качеството на водите на вход и на изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения
Технологична схема за пречистване на отпадъчните води по потоци, вкл. редукция на показателите в отделните 
стъпала на пречистване
Количество и вид на отпадъците, включително утайките, образувани от пречиствателния процес, предвиден 
метод за тяхното третиране, в т.ч. оползотворяване или обезвреждане
Информация за неизградени/невъведени в експлоатация пречиствателни съоръжения от проектната 
технологична схема на пречиствателната станция за отпадъчни води с посочени срокове за изграждането/
въвеждането им в експлоатация
Данни и резултати от провеждан собствен мониторинг на количеството и качеството на заустваните отпадъчни 
води с посочени местата и видът на измервателните устройства
Програма с предвидени мероприятия и срокове за намаляване на замърсяването на заустваните отпадъчни води 
и привеждане дейността на обекта в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите, целите и 
сроковете, определени в съответния план за управление на речните басейни

Забележка:  
1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лицето с представителна власт по регистрация на 
юридическото лице/търговеца  - собственик на канализационната система. 
2. Когато за издаване на разрешителното се изисква представянето на инвестиционен проект по смисъла на 
Закона за устройство на територията, същият се подготвя 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. 
3. При наличие на държавна, служебна или друга защитена от закон тайна заявителят я предоставя на 
компетентния орган по издаване на разрешителното при условията и по реда на Закона за защита на 
класифицираната информация. 

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)


 Стр  от 
Приложение № 21 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 21
 
ДО
ДИРЕКТОРА НA
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
         ЗАЯВЛЕНИЕ
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания 
УВАЖАЕМИ/И ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
 
На основание чл.46, ал.1, т.3, буква “б” и чл.52, ал.1, т.4, чл.60, ал.1 и чл.61, ал.1 от Закона за водите, моля да бъде издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. 
ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА
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
Електронен адрес (при наличие на такъв)         
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 използването
Воден обект и код на водното тяло - предмет на използването 
Място/места на заустването, включително надморска височина и географски координати на точката/ите на заустване по система WGS 84
Местност, административно-териториална и териториална единица, код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) - за всяко място на ползване за заустване
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1.  Приложения по чл.11, ал.3 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
2.	 Приложения по чл.11, ал.4 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
2. Приложения по чл.11, ал.7 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
Забележка: 
1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лицето с представителна власт по регистрация на юридическото лице/търговеца  - собственик на канализационната система.
2. Когато за издаване на разрешителното се изисква представянето на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията, същият се подготвя 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.
3. При наличие на държавна, служебна или друга защитена от закон тайна заявителят я предоставя на компетентния орган по издаване на разрешителното при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация. 
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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