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Приложение № 14 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 14
  
ДО 
ДИРЕКТОРА НA
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни 

съоръжения 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

На основание чл.52, ал.1, т.4 и чл.44, ал.1,  във връзка с чл.50, ал.7 и ал.8 и чл. 60 от Закона за водите и 
Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, моля да бъде открита процедура по издаване 
на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови съоръжения за подземни води, предназначени за 
водовземане. 

ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ
Трите имена (за физически лица, само при 
искане за водовземане от подземни води:  

- за задоволяване на собствени потребности на 
гражданите, когато имота попада в границите 
на санитарно-охранителна зона на водовземно 
съоръжение за минерални води или в район с 
ликвидиран геотехнологичен добив на уран 
- за земеделски цели от регистриран 
земеделски производител) 
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 НА ВОДЕН ОБЕКТ И ЗА ВОДОВЗЕМАНЕТО
Цел/цели на водовземането 
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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 съответната 
Басейнова дирекция и Министерството на 
околната среда и водите)  

Място на предвижданото водовземане, 
включително: 
 - Наименование на предвижданото(ите) 
съоръжение(я) (извор, тръбен или шахтов 
кладенец, друго) 
- географски координати на местата на 
предвиденото(ите) съоръжение(я) или на 
характерни точки от линейните съоръжения (в 
координатна система WGS_84-BL)  

Местност, административно - териториална и 
териториална единица: 
Код по единния класификатор на 
административно-териториалните и 
териториалните единици (ЕКАТТЕ); 
Идентификционен номер на имота по КВС или 
КККР. 
(попълва се за всяко място на водовземане)  

Параметри на исканото ползване на воден 
обект за изграждане на съоръжение за 
подземни води, предназначено за 
водовземане): 

Дълбочина на съоръжението:  …(м) 

Конструкция на съоръжението; 
Прикриващи колони -от….до ..м (не се 
попълва, когато предвидените съоръжения са 
каптажи на извори или дренажи) 
Водоприемна (филтрова) част -от..до..м 

Статично водно ниво в участъка: …(м от 
повърхността)  
Вид на предвидената помпа: (потопяема или 
хоризонтална) (не се попълва, когато 
предвидените съоръжения са каптажи на 
извори или дренажи) 
Предвидена дълбочина на монтиране на 
помпеното оборудване  метри от 
повърхността (не се попълва когато 
предвидените съоръжения са каптажи на 
извори или дренажи) 
(Описва се за всяко съоръжение) 
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Параметри на исканото водовземане: (Описва 
се за всяко съоръжение) 
Средноденонощен дебит на черпене:              
(л/сек) 
Максимален дебит на черпене:  (л/сек) 
Годишен обем на черпене: (куб.м/годишно) 
Сезонен обем на черпене:                                   
(куб.м) 
Период на черпене в сезона: (от дата на 
месец до дата на месец).  
(ако се предвижда черпене само в определени 
сезони) 

Номер 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 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); 

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
Актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен 
орган (актуална скица на поземлените имоти или копие от кадастралната карта с нанесено местоположение на  
съоръженията). Когато се предвижда ползването на земеделска земя за неземеделски  цели, документите да 
отразяват промененото предназначение на земеделските земи.

Заверено копие от документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, 
в който са или ще бъдат разположени съоръженията за водовземане.

Нотариално заверена декларация от собствениците на имотите, засегнати от проекта за санитарно-
охранителната зона, удостоверяваща, че същите са запознати с ограниченията и забраните, определени в 
Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, които попадат в проектните санитарно-охранителни зони - 
при водовземане, предназначено за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване (Документът се съставя със 
съдържание съгласно чл.152 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води)

Удостоверение за регистрация като земеделски производител – при искане за издаване на разрешително за 
физическо лице – земеделски производител

Писмен отказ от ВиК оператора в обособената територия за присъединяване към водоснабдителните мрежи и 
съоръжения. (Документът се съставя със съдържание съгласно чл.154 от Наредба № 1 за проучване, ползване и 
опазване на подземните води)

Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за 
водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите/§140 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, обн. 
ДВ, бр.61/2010 г. 

Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество се изготвят със 
съдържание определено в чл.151 и чл. 156 ал. 1, ал.3 и ал.4  на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на 
подземните води, към която се прилагат:  
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-     Документът от В и К оператор или друг оператор, удостоверяващ възможността за включване на отпадъчните 
води от обекта в съществуваща канализационна система (издава се при условията на чл. 125 от Закона за 
водите и към него се прилага скица в подходящ мащаб с посочени местоположението на обекта, който 
формира отпадъчните води, и определеното от В и К оператора място за присъединяване); 

-    Доклад за резултатите от изпълнени хидрогеоложки проучвания  - ако в радиус от 1 километър от мястото на 
исканото водовземане няма издадени други разрешителни за водовземане (в случаите на чл.156, ал.3, т.4 
от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) 

(Докладът се изготвя със съдържание съгласно чл.30, ал.1 и 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване 
на подземните води)

Забележка:  
  
1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на 
юридическото лице/търговеца. 
2. В оригиналния екземпляр на документите не се прилагат сканирани копия от документи. 
3. Когато от дейността на обекта, който се предвижда да бъде водоснабден се формират отпадъчни води, 
съдържащи приоритетни вещества, по смисъла на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за 
приоритетни вещества и някои други замърсители или опасни вещества, по смисъла на  Наредба № 1 за 
проучване, ползване и опазване на подземните води и ВиК операторът на обособената територия удостовери, 
че не може да включи отпадъчните води в канализационната система, заедно със заявлението за издаване 
на разрешително за водовземане се подава и заявление за издаване на разрешително за заустване на 
отпадъчни води в повърхностни водни обекти и процедурата за издаване на разрешително за 
водовземане се извършва съгласувано с процедурата за издаване на разрешително за ползване на 
повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води.

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 14
 
ДО
ДИРЕКТОРА НA
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
         ЗАЯВЛЕНИЕ
За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения 
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На основание чл.52, ал.1, т.4 и чл.44, ал.1,  във връзка с чл.50, ал.7 и ал.8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, моля да бъде открита процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане. 
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, само при искане за водовземане от подземни води: 
- за задоволяване на собствени потребности на гражданите, когато имота попада в границите на санитарно-охранителна зона на водовземно съоръжение за минерални води или в район с ликвидиран геотехнологичен добив на уран
- за земеделски цели от регистриран земеделски производител)
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 НА ВОДЕН ОБЕКТ И ЗА ВОДОВЗЕМАНЕТО
Цел/цели на водовземането 
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 съответната Басейнова дирекция и Министерството на околната среда и водите)         
Място на предвижданото водовземане, включително:
 - Наименование на предвижданото(ите) съоръжение(я) (извор, тръбен или шахтов кладенец, друго)
- географски координати на местата на предвиденото(ите) съоръжение(я) или на характерни точки от линейните съоръжения (в координатна система WGS_84-BL)         
Местност, административно - териториална и териториална единица:
Код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ);
Идентификционен номер на имота по КВС или КККР.
(попълва се за всяко място на водовземане)         
Параметри на исканото ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за подземни води, предназначено за водовземане):
Дълбочина на съоръжението:  …(м)
Конструкция на съоръжението;
Прикриващи колони -от….до ..м (не се попълва, когато предвидените съоръжения са каптажи на извори или дренажи)
Водоприемна (филтрова) част -от..до..м
Статично водно ниво в участъка: …(м от повърхността) 
Вид на предвидената помпа: (потопяема или хоризонтална) (не се попълва, когато предвидените съоръжения са каптажи на извори или дренажи)
Предвидена дълбочина на монтиране на помпеното оборудване  метри от повърхността (не се попълва когато предвидените съоръжения са каптажи на извори или дренажи)
(Описва се за всяко съоръжение)         
Параметри на исканото водовземане: (Описва се за всяко съоръжение)
Средноденонощен дебит на черпене:              (л/сек)
Максимален дебит на черпене:  (л/сек)
Годишен обем на черпене: (куб.м/годишно)
Сезонен обем на черпене:                                   (куб.м)
Период на черпене в сезона: (от дата на месец до дата на месец). 
(ако се предвижда черпене само в определени сезони)         
Номер 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 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);         
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество се изготвят със съдържание определено в чл.151 и чл. 156 ал. 1, ал.3 и ал.4  на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, към която се прилагат:  
-     Документът от В и К оператор или друг оператор, удостоверяващ възможността за включване на отпадъчните води от обекта в съществуваща канализационна система (издава се при условията на чл. 125 от Закона за водите и към него се прилага скица в подходящ мащаб с посочени местоположението на обекта, който формира отпадъчните води, и определеното от В и К оператора място за присъединяване);
-    Доклад за резултатите от изпълнени хидрогеоложки проучвания  - ако в радиус от 1 километър от мястото на исканото водовземане няма издадени други разрешителни за водовземане (в случаите на чл.156, ал.3, т.4 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води)
(Докладът се изготвя със съдържание съгласно чл.30, ал.1 и 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води)
Забележка: 
 
1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице/търговеца.
2. В оригиналния екземпляр на документите не се прилагат сканирани копия от документи.
3. Когато от дейността на обекта, който се предвижда да бъде водоснабден се формират отпадъчни води, съдържащи приоритетни вещества, по смисъла на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители или опасни вещества, по смисъла на  Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води и ВиК операторът на обособената територия удостовери, че не може да включи отпадъчните води в канализационната система, заедно със заявлението за издаване на разрешително за водовземане се подава и заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и процедурата за издаване на разрешително за водовземане се извършва съгласувано с процедурата за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води.
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