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СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ Е УДЪЛЖЕН  

ДО 28 НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА 

 

 

Юридическите лица и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за 

подземни води, до 28 ноември 2022 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в 

съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 

на Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Ззакона за изменение и допълнение 

(ЗИД) на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) – изм. ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г. 

На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число 

кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., както следва:  

 Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, 

ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно 

изискванията на Закона за водите; 

 Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 

декември 2016 г. които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за 

водите. 

Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, съгласно изискванията 

на § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, се подават/ изпращат в Басейнова дирекция 

„Черноморски район“ (БДЧР) – гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 33, по удобен за 

заявителя начин - чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма, по 

електронен обмен или лично, на Гишето за административно обслужване. 

Последните изменения в ЗООС дават възможност на заявителите на кладенци за 

собствени потребности да подават своите заявления и чрез съответния кмет на община, 

кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник, по местонахождението на 

кладенеца. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило 

заявление и на всеки 14 дни предават на БДЧР постъпилите в този период заявления. 

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности не се 

заплаща. 

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в този срок не могат да бъдат 

ползвани. При установяване на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води 

след 28.11.2022 г., същите ще се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и 

наказателна отговорност. 


