
 

                               

ДО  

ДИРЕКТОРА НА  

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ  

„ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ –  ВАРНА   

 

 

                                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

за регистрация на съоръжения за подземни води, които се ползват или могат да бъдат 

ползвани за водовземане за стопански цели – дренажи и каптирани извори, изградени 

преди влизането в сила на Закона за водите (обн. ДВ, бр.67  от 1999 г., в сила от 

28.01.2000г.), за които не е издадено разрешително по реда на Закона за водите 

  

от ……………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………......... 
/ трите имена, ЕГН,  местожителство на заявителя – за физически лица 

наименование, БУЛСТАТ/ЕИК, седалище и адрес на управление – за юридически лица и организации / 

 

..................................................................................................................................................................... 
/адрес за кореспонденция, телефон за връзка, факс, e-mail/ 

 

 

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

Моля,  да  регистрирате водовземно съоръжение, съгласно чл. 114, ал.1, т.5 от  Наредба 

№ 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, при условия: 

 

1. Данни за имота в който е разположено съоръжението: гр./ с.: ....................................................,    

      община .................................., землище: ..............................., местност: ........................................,    

      кв.№: ............................, парцел/идентификатор №:........................................, площ (дка.)........... 

2.    Данни за собственика на съоръжението:    

………………………………………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………………………......... 
/ трите имена, ЕГН,  местожителство на заявителя – за физически лица 

        наименование, БУЛСТАТ/ЕИК, седалище и адрес на управление – за юридически лица и организации / 

 

3.    Данни за ползвателя на съоръжението:    

………………………………………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………………………......... 
/ трите имена, ЕГН,  местожителство на заявителя – за физически лица 

наименование, БУЛСТАТ/ЕИК, седалище и адрес на управление – за юридически лица и организации / 

 

4.   Информация за съоръжението: вид .................................................................................................. 
                                                                                 (дренаж, каптиран извор) 

 

      година на изграждане: ……………………………………………………………………..………. 

      географски координати на съоръжението: ……………………..………………………………... 

      код на водното тяло: ……………………………………………………………………………….. 

      конструктивна характеристика: ……………………………………………………...……………. 

5.  Информация за оборудване на съоръжението за експлоатация: 

..................................................................................................................................................................... 



 

 

6 Актуален статус на съоръжението:....................................................................................................... 
                                                                 (оборудвано или необорудвано за експлоатация, консервирано, ликвидирано) 

  

 

ПРИЛАГАМ: (да се отбележи) 

1. Документ за собственост на имота, в който е разположено водовземното съоръжение; 

2. Актуална скица на имота, в който е разположено водовземното съоръжение с нанесено 

местоположение; 

3. Документи за изграждане на съоръжението или декларация за годината, в която е изградено 

съоръжението. 

 

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК 

 

Дата………………….                                                                            Подпис: .........................                  

 

 

                                           


