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Приложение № 18 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 18

  
ДО 
ДИРЕКТОРА НА
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 
За издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжектиране/

инжектиране на води в подземни водни обекти, чрез

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
  

 На основание чл.52, ал.1, т.4 и чл.46, ал.1, т.5 и 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 за издаване 
на разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране/инжектиране на води в подземни водни обекти, чрез 

ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ
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 ползването на подземния воден обект 
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Подземен воден обект (наименование на 
водоносния хоризонт), в който се иска 
реинжектиране или инжектиране 

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 ползване (за всяко съоръжение, чрез 
което ще се извърши реинжектирането или 
инжектирането), включително: 
- географски координати на устието на 
съоръжението (в координатна система 
WGS_84-BL) 
- геодезически координати на устието на 
съоръжението (в координатна система 1970 г.) 
 - надморска височина на устието на 
съоръжението  
Когато искането е за реинжектиране или 
инжектиране чрез нови съоръжения се посочват 
само географски координати.

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 реинжектиране 
или инжектиране)

Дълбочина на съоръжението 
(за всяко от съоръженията)

Параметрите на исканото реинжектиране или 
инжектиране: 
а)средноденонощен и максимален дебит и 
годишен воден обем и разпределението му по 
съоръжения; 
б)състав и/или температура на  реинжектираните 
или инжектираните води; 
в)количества на отвежданите замърсители;

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 
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) 
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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.

Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията в случаите, в които реинжектирането или 
инжектирането, е свързано с ползването на съществуващи съоръжения (може и договор).

Доклад за резултатите от изпълнени хидрогеоложки проучвания за целите на ползването на подземния воден 
обект  (Докладът се изготвя със съдържание съгласно чл.30 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване 
на подземните води);.
Технологична обосновка за реинжектиране или инжектиране, включително обосновка за отвежданите обеми 
(Технологичната обосновка се изготвя със съдържание съгласно чл.161, ал.1, ал.3 и ал.5  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. Докладът за резултатите от изпълнени хидрогеоложки проучвания за целите на ползването на подземния 
воден обект и приложената (съгласно изискванията на чл.25, ал.2, 3 и 4 от Наредба № 1 за проучване, 
ползване и опазване на подземните води) първична и обработена документация към нето се подписва от 
експерти с висше образование в областта на подземните води и придобита образователно-квалификационна 
степен „магистър“. 
 

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)
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ОБРАЗЕЦ 18
 
ДО
ДИРЕКТОРА НА
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
За издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжектиране/
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 
         На основание чл.52, ал.1, т.4 и чл.46, ал.1, т.5 и 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 за издаване на разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране/инжектиране на води в подземни водни обекти, чрез 
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.
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 ползването на подземния воден обект         
Подземен воден обект (наименование на водоносния хоризонт), в който се иска реинжектиране или инжектиране         
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 ползване (за всяко съоръжение, чрез което ще се извърши реинжектирането или инжектирането), включително:
- географски координати на устието на съоръжението (в координатна система WGS_84-BL)
- геодезически координати на устието на съоръжението (в координатна система 1970 г.)
 - надморска височина на устието на съоръжението 
Когато искането е за реинжектиране или инжектиране чрез нови съоръжения се посочват само географски координати.
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 реинжектиране или инжектиране)
Дълбочина на съоръжението (за всяко от съоръженията)
Параметрите на исканото реинжектиране или инжектиране:
а)средноденонощен и максимален дебит и годишен воден обем и разпределението му по съоръжения;
б)състав и/или температура на  реинжектираните или инжектираните води;
в)количества на отвежданите замърсители;
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 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:
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. Докладът за резултатите от изпълнени хидрогеоложки проучвания за целите на ползването на подземния воден обект и приложената (съгласно изискванията на чл.25, ал.2, 3 и 4 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) първична и обработена документация към нето се подписва от експерти с висше образование в областта на подземните води и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“.
 
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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