
           ОБРАЗЕЦ РС1  
 
ДО 
ДИРЕКТОРА НА  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 
„……………………………… РАЙОН“ 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води  
за стопански цели 

 
от................................................................................................................................................................. 
(трите имена, адрес – за физически лица/наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление – за юридически 
лица) 
.....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................., 

тел. за връзка: ............................................., адрес/e-mail за кореспонденция...................................... 

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

 
УВАЖАЕМА/И  ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
На основание § 41, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ, БР. 98 от 2018 г), в 

качеството ми на собственик на долупосоченото водовземно съоръжение, моля за 
вписването му в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите. 

1. Данни за имота, в който е разположено съоръжението: ……..................................................... 

....................................................................................................................................................................., 
(гр./с., община, област, УПИ/идентификатор на имот, административен адрес) 

....................................................................................................................................................................., 

2. Дата на изграждане на съоръжението: .......................................г. 

3. Вид на съоръжението: .................................................................................................................... 
  (КЕИ, тръбен кладенец, шахтов кладенец, комбиниран шахтово-тръбен кладенец и др.) 

4. Географски координати ................................……………….................................................................. 

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

5. Дълбочина ........................... м 

 
Прилагам: 

1. Документация съгласно чл. 118г, ал. 5, т. 3 от Закона за водите, както следва: 
а) за конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието 

му, включително: 
• диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, 

наличието и качеството на задтръбната циментация; 
• резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на 

съоръжението до пълната му дълбочина; 
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• резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни 
изследвания; 

• пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са 
определени стандарти за качество на подземните води, съгласно Наредба №1 
за проучване, ползване и опазване на подземните води извършен за целите на 
вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана 
лаборатория; 

б) че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително 
геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили; 

в) за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически 
координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от 
линейните съоръжения; 

2. Информация за оборудването на съоръжението за експлоатация; 

3. Декларация за годината на изграждане на съоръжението; 

4. Декларация за намеренията за ползване или за консервиране на съоръжението; 

5. Копие от документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за 
опазване на околната среда. 

 
 
 
 
 
ДАТА:         ЗАЯВИТЕЛ:                                      

                                                                                  /име, подпис/ 
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	УважаемА/и  ГОСПОЖО/господин ДИРЕКТОР,

