
 Стр 1 от 2URI 1993

Вх. №                           До Кмета

Дата:                            на:
ден, месец, година община/район/кметство

З А Я В Л Е Н И Е  
издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с 

изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите 

На основание чл,4б, ал.1 във връзка чл,60, ал.1 и чл. 52, ал.1, т.З, б „б" от Закона за водите, моля да бъде 
открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ
Фирма (за юридически лица и за еднолични търговци, 
регистрирани по Търговския закон ) 

Седалище 

Единен идентификационен код или БУЛСТАТ

Адрес за кореспонденция, вкл. електронен адрес 
(при наличие на такъв) 

Телефон за връзка с лицето, което управлява или 
представлява юридическото лице 

Факс   за   връзка   с  лицето,   което   управлява   
или представлява юридическото лице 

Цел на ползването 

Воден    обект    (наименование    на    язовир    или 
микроязовир) 

Водно тяло (съгласно утвърдения План за 
управление на  речните  басейни,   публикуван   в   
интернет  на страницата на Басейнова дирекция)

Място на ползване, вкл. надморска височина и 
географски координати (в координатна система 
№WG_84-BL,   площ за използване 

Местност, административно-териториална    и    
териториална единица, код по единния 
класификатор на административно-териториалните 
и териториалните единици 

Параметри на исканото ползване 

Номерът на решението на министъра на околната
среда и водите или на директора на съответната 
регионална инспекция по околната среда и водите 
по оценка на въздействието върху околната среда
или за преценка, че не е необходимо извършването 
на оценка на въздействието върху околната среда, 
или за оценка за съвместимост, когато такива се 
изискват съгласно Закона за опазване на околната 
среда и Закона за биологичното разнообразие



 Стр 2 от 2URI 1993

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 
Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заведена от 
съответния компетентен орган
Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (по   приложения към 
заявлението образец)
Документ от Регионална дирекция по околната среда и водите, че обектът не е предмет на процедура по оценка 
на въздействието върху околната среда или екологична оценка по реда на ЗООС.
Удостоверение за актуалност на фирмата  - концесионер. 

 Желая да получа резултат от административна услуга:

 Желая да бъде извършена:

Бърза услуга Обикновена услуга

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 30.01.2023 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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ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 
 Желая да получа резултат от административна услуга:
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.
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11.0.0.20130303.1.892433.887364
199301ZVLNv01
1993001ZVLNv01.pdf
	TextField2: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	VnNomer: 
	DateVhNomer: 
	ddl_avtomobilnaAdm: 
	SettlementName: 
	DistrictName: 
	ZvlnEntityName: 
	ZvlnEntityPermanentAddress: 
	ZvlnEntityIdentifier: 
	ZvlnEntityTemporaryAddress: 
	ZvlnPhoneNumber: 
	ZvlnFaxNumber: 
	Cell2: 
	: 
	CheckBox1: 0
	CheckBox2: 0
	CheckBox3: 0
	CheckBox4: 0
	DropDownList1: 
	TextField3: 
	datePodpisvane: 
	signature: 
	Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване): 
	TextField1: 1
	DateField2: 2023-01-30
	SignatureField1: 
	txtSignatureYN: 1
	txtEDeliveryDestination: 
	txtEDeliverySource: 
	TextFieldStyle1: 
	TextFieldStyle2: 
	TextFieldStyle3: 
	DropdownListStyle1: 
	TextFieldStyle4: 
	TextFieldStyle5: 
	TextFieldStyle6: 
	TextFieldStyle7: 
	TextFieldStyle8: 
	TextFieldStyle9: 
	TextFieldStyle10: 
	TextFieldStyle11: 
	TextFieldStyle12: 
	CheckboxStyle11: 
	CheckboxStyle1: 
	CheckboxStyle22: 
	DropdownListStyle2: 
	TextFieldStyle13: 
	TextFieldStyle14: 
	TextFieldStyle15: 
	TextFieldStyle16: 
	TextFieldStyle17: 
	TextFieldStyle18: 
	TextFieldStyle19: 
	TextFieldStyle20: 
	TextFieldStyle21: 
	TextFieldStyle22: 
	TextFieldStyle23: 
	TextFieldStyle24: 
	TextFieldStyle25: 
	TextFieldStyle26: 
	TextFieldStyle27: 
	DateTimeStyle1: 
	DropdownListStyle3: 
	DropdownListStyle4: 
	DateTimeStyle2: 
	TextFieldStyle28: 
	TextFieldStyle29: 
	TextFieldStyle30: 
	TextFieldStyle31: 
	TextFieldStyle32: 
	TextFieldStyle33: 
	TextFieldStyle34: 



