
Съобщение  

във връзка с наближаването на крайния срок за регистрация на водовземни съоръжения  

 

Напомняме на собствениците на водовземни съоръжения (ВС) за подземни води 

– кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други съоръжения, че в срок 

до 28 ноември 2022 г. трябва да подадат заявление в Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски район“ (БДЗБР) – Благоевград за вписване на съоръженията, 

разположени в собствения им имот, които не са вписани в регистъра според изискванията 

на Закона за водите. 

Образец на заявлението (ОБРАЗЕЦ РГ2) е публикуван на официалната интернет 

страница на: 

 БДЗБР https://wabd.bg/content/заявления-и-декларации/образци на заявления/. 

 Община Рила https://www.grad-rila.bg/obyavi  

Заявлението за регистрация може да се подаде и чрез Кмета на Община Рила 

или чрез Кметския наместник на съответното населено място по местонахождението на 

кладенеца. За всяко постъпило заявление се издава входящ номер. Постъпилите 

заявления се предават на БДЗБР - Благоевград. При условие, че е предадено попълнено 

заявление до кмета, гражданинът е изпълнили задължението си. 

Заявление се подава от собственика или ползвателя на недвижимия имот, в 

който е изградено ВС. Когато имотът е съсобствен, заявлението се подава от името 

на всички собственици. 

 

Към заявлението, НЕ Е НЕОБХОДИМО прилагането на документи (нотариален 

акт, скица на имота, лична карта и какъвто и да било друг документ). В случай, че лицето 

не разполага с географски координати е достатъчно в заявлението да се опише 

местоположението на кладенеца в свободен текст. Достатъчен документ е попълненото 

и подписано заявление. 

За подаване на заявление за регистрация НЕ СЕ ДЪЛЖИ ТАКСА. 

Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени 

потребности на гражданите, НЕ СЕ ЗАПЛАЩА. 

Граждани, подали заявление в предходен момент, НЕ ПОДАВАТ повторно 

заявление. 

https://wabd.bg/content/заявления-и-декларации/образци%20на%20заявления/
https://www.grad-rila.bg/obyavi


Кладенците, разположени  извън границите на населените места и селищните 

образувания не са кладенци за задоволяване на собствените потребности на 

гражданите. 

 

Регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за 

поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. 

Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в 

населените места е безплатно. 

Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви 

държавни такси или данъци. 

Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при 

предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и 

ограничаване опасността от пресъхване на кладенците. 

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември 2022 

г., не могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, 

който носи и наказателна отговорност. 

 

 

 

Общинска администрация – град Рила 

 


