
Данни за дружеството 

Име на дружеството  

Адрес на дружеството 
 

Адрес на сградите, 
инсталациите или 
съоръженията, от които 
ще се изпускат 
производствените 
отпадъчни води (ПОВ) 

 

Договорна сметка и 
данни за 
водоснабдяването на 
обекта 

(питейна вода, сондаж и 
др.) 

 

Вид дейност генерираща 
ПОВ 

 

Производствен 
капацитет 

 

Лице за контакт 

Име 
 

Телефон 
 

E-Mail 
 

Работно време на 
обекта 

 

Има ли вода на обекта, 
която не се отвежда в 
канал  
(напр. влагана в 
производството или др.) 

 

Проверен и в 
изправност ли е 
водомера/водомерите? 

(да се посочи за всеки 
водомер поотделно с 
номер на водомера) 

Дата на 
проверката 

 

Изправен 
 

 

 
Формуляр за данни за индустриален клиент  

 



Данни за заустваните отпадъчни води  

Кой процес на обекта 
генерира 
производстени 
отпадъчни води?  

 

Колко точки на 
самостоятелно 
заустване има на 
обекта? 

 

Точно описание на 
отделните обособени 
производства, 
производствените 
процеси или други 
дейности, от които се 
изпускат ПОВ* 
(поотделно за всяка 
точка на самостоятелно 
заустване)  

 

Какъв е съставът на 
отпадъчните води?  
(поотделно за всяка 
точка на самостоятелно 
заустване) 

 

Какъв вид пречистване 
на отпадъчните води 
има на обекта преди 
заустване? 

 

Какво е максималното количество отпадъчни води, което се 
зауства за период от 24 часа? 

 м³ (кубични метри) 

Каква е най-високата стойност на интензивността на заустване 
на отпадъчните води? 
 

 
л/сек. (литри за 
секунда) 

Дни от седмицата и часове на изпускане на ПОВ 
(поотделно за всяка точка на самостоятелно заустване) 

 

Какъв е най-големият брой дни за година, когато се заустват 
индустриални отпадъчни води? 

 

На коя дата е започнало заустването?  
(поотделно за всяка точка на самостоятелно заустване)                           

 

Как ще бъдат зауствани ПОВ във всяка една точка на 
самостоятелно заустване: гравитачно или помпажно? 

 

Данни за точка(и) за пробовземане 
(състояние на всяка точка на самостоятелно заустване, 
осигурен ли е достъп и др.) 

 

Къде е разположен каналът, в който индустриалните 
отпадъчни води се заустват?  

 

Има ли водомер, дебитомер или друг начин, по който се отчита 
директно количеството отпадъчни води, което се зауства?  

 

Има ли точен план, който да показва, че има осигурено трасе 
към точката на заустване?  

 

Проверен ли е планът за канализацията?  
(напр. чрез оцветяване на водата с цел проследяване на пътя й) 

 



Ако подателят на молбата кандидатства за заустване на ПОВ от 
промишлено предприятие, което е предмет на глава втора от 
Наредба 6 от 2000 г. за емисионните норми за допустимо 
съдържание на опасни и вредни вещества в отпадъчните води, 
зауствани във водни обекти се посочват точно видът на 
промишленото предприятие, производствения капацитет, 
максималният дебит на ПОВ и концентрациите на опасните 
вещества в тях. 

в този случай в договора ще 
бъдат задължително включени 
емисионните норми за този вид 
промишлено предприятие в 
приложение 2 на цитираната 
наредба  

Моля да посочите какви химикали се използват или съхраняват на обекта 

Химикал Допълнителна информация Начин на съхранение 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Информация за 
съхранението на 
химикалите  

 

 

 
*Прилага се опростена блок-схема на производствените процеси в тяхната 
технологична последователност и потоците на производствените отпадъчни води 
 

Дата: 

Име, Фамилия: 

Длъжност: 

Подпис: 


