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ДО 
ДИРЕКТОРА НA
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води 
за задоволяване на собствени потребности на гражданите 

От
(име, презиме, фамилия)

живущ(а) 

тел. за връзка адрес/e-mail за кореспонденция

в качеството ми на 
(собственик/ползвател)

на имот, находящ се в: 
(гр./с., община, област)

(УПИ/идентификатор на имот, административен адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване) 
 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

На основание чл.44, ал.5 от Закона за водите във връзка с чл.119, ал.1 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за 
проучване, ползване и опазване на подземните води, Ви уведомявам за изграденото в горепосочения имот 
водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности, както следва:  

1. Собственик на съоръжението: 
(име, презиме, фамилия)

2. Дата на изграждане: г, а за съоръжения изградени след  23.12.2016г. 

и разрешение за строеж №  от г., издадено от 

на община (район) , и/или акт за узаконяване №

от г. на община (район)

3. Географски координати на кладенеца и/или разстояние от границите на имота

4. Вид на кладенеца:

5. Конструкция: дълбочина м; диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци мм;

водоприемна част от м до. м.

6. Начин на черпене на водата:
(потопяема или центробежна помпа, кофа)

7. Цел, за която се ползва черпената вода или намеренията за полване в бъдеще:
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Забележки: 
1. Съгласно § 1, ал.1, т.71 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите “собствени потребности 

на гражданите” са потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в 
границите на собствения имот, с изключение на потребностите от вода за извършването на стопанска 
дейност и упражняване на професия или занаят. 

2. Гражданите имат право на безвъзмездно водовземане при изпълнение на следните условия: 
- водовземното съоръжение от подземни води е разположено в границите на населените места и 

селищните образувания; 
- ползва се до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности или се ползват индивидуални системи 

за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен 
източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °С, с изключение 
на минералните води (съгласно чл.43, ал.2 от ЗВ); 

- не се надвишават определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в 
интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни обеми за землището на всяко населено 
място, които не могат да бъдат по-големи от 50 на сто от разполагаемите ресурси на първото от 
повърхността подземно водно тяло (съгласно чл.43, ал.3 от ЗВ). 

3. Съоръженията за водовземане от подземни води са строежи и се изграждат и приемат при спазване 
изискванията на ЗУТ (съгласно чл.89,  ал.4 от  Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на 
подземните води). 
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