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Правен режим на собствеността върху водите и загубите на вода – Въпроси..? 

 

ОСМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ (..ЗАГУБИТЕ НА ВОДА..)– ОТГОВОРИТЕ! 



 

І. Правен режим на управление на водния сектор. 
1. Предмет на правно регулиране в отношенията по управление и 

използване на водите: 

 - собственост и управление на водите; 

 - разрешителен режим на ползването на водите; 

 - водите като обект на ползване и опазване; 

 - водите и ролята на водно-стопанските системи(ВССС); 

 - пряко ползване на водите и водните обекти; 
 

2. Правните субекти в отношенията по управление на водите: 
 - държавните и местните органи – водна администрация; 
(права на собственост, държавна политика в сектора, административни и контролни правомощия …) 

 - мястото и функциите на Водните Оператори; 
(„собственост“ и експлоатация на ВССС, предоставяне на водни услуги, посредник за потребителите ) 

 - Водоползватели и Потребители на водни услуги… 

 - „нарушители“ на правния режим на ползването и управлението на 

водите, вкл. и режима на предоставяне на водните услуги … 
 

3. Водоизточници, ВССС, управление и потребление на водите, 

възстановяване - количествените аспекти на водите като природен и 

експлоатационен ресурс… в Основните положения на ЗВ – Глава І. 
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ІІ. Собствеността върху водите – правен режим:   

 1. Видове собственост върху водите: 

 - основни положения и принципи – чл.1-9 от Закона за водите! 

 - особеност на материята «води», ...видове «води».. 

 Публичната собственост: 

 - публична държавна (ПДС) Конституцията,Закона за водите, 

ЗДС и други закони; - чл. 11-13, 14-17 от ЗВ; - 

 - публична общинска (ПОС) – чл. 18-22 от ЗВ, ЗОС и др.; 

 - общи положения за двете форми на публична собственост; 

 Частната собственост върху водите – чл. 23-26 от ЗВ; 
(частна държавна и частна общинска... - и «общоприетата» Частна собственост на гражданите и юридическите лица ) 

 - Недопустимост за трансформиране на ПДС и ПОС върху 

водите в Частна собственост !!! – Съсобственост върху води няма !!  

 2. Правни възможности за ползване на публичната собственост. 

 - общо водоползване – чл. 40, 41 от ЗВ – за лични нужди; 

 - административно-правен разрешителен режим на ползването; 

 - режим на концесии – по Закона за концесиите – основно за 

минералните води; 

 - особени форми на ползване – Асоциациите по ВиК(?) само за 

ВССС-публични ВиК системи – ...не обхваща правата върху водите  
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ІІІ. Собствеността върху водностопански системи и 

съоръжения:  

 1. ВССС като втори основен обект на правно регулиране по 

Закона за водите. 
 

 2. Трите вида собственост (ПДС,ПОС,ЧС) върху ВССС. 

 

 3. ВССС и водите – съотношение ... Собствеността върху 

ВССС не променя и не влияе върху Собствеността на водите!  

 

 4. Водите и водните тела, водните обекти и ВССС. 

 - естествени(природни) форми на съхранение на водите; 

 - изкуствени(създадени от човека) водни обекти и системи; 

   

 5. Основните правни понятия и легални дефиниции в 

Закона за водите при определяне на обектите на собственост и 

предмета на правно регулиране в режима на водите.  

 



 

ІV. Правните субекти в отношенията по използването на 

водите и ВССС: 

 1. Органи на държавната и местната власт: 

 - представляващи държавата и общините като собственик на 

водните ресурси(повърхностни,подземни,отпадъчни води); 

 - органи на държавната(отраслова) и местната политика по 

управление на водите – чл. 9,10 и 10а-г от ЗВ; 

 - органи на „водната“ администрация – чл. 52 от ЗВ. 

 - органи по контрола на водоползването; 

 - органи регулиращи и контролиращи дейността на Водните 

оператори;  

 2. Водни оператори – ВССС и водни услуги: 

  - ВиК оператори; 

  - оператори на хидро-мелиоративни услуги; 

  - хидроенергийни оператори; 

  - промишлени(стопански) оператори на ВССС; 

 3. Водоползватели и потребители на водни услуги. 

 4. Нередовни ползватели на води и водни услуги: 

  - нарушители на режима на водоползване; 

  - нередовни потребители на водните услуги; 
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Собствеността върху водите и загубите на вода 

____________________________________________________ 

      V. Водоползване и разрешителен режим: 
  (Глава ІІІ от Закона за водите) 

       1. Форми на използването на водите и водните обекти: 

  - водовземане и ползване на водни обекти; 

  - общо/индивидуално – според броя на ползвателите; 

  - с разрешение или с писмено уведомление; 
Забележка: Предоставянето на водни услуги се урежда в ЗВ и отрасловите закони и наредбите 

към тях – ЗЕ, ЗРВиКУ, ЗСН, ЗРА, ЗУТ, ЗЗ, но те не третират въпросите на собствеността и 

режима на управление и опазване на водите, вкл. и ВССС! 

 

      2. Видове разрешителни.Титуляри на права за ползване на 

водите. 

  - разрешително за водовземане; 

  - разрешително по ползване на воден обект, вкл. 

  - … за заустване на отпадъчни води; 
NB! Задължението на Титулярите на разрешителни по чл. 48, т. 1 от ЗВ да „…намаляват 

загубите на вода,“ и връзката с чл. 49 от ЗВ - въпроса за „разхищението на води..! 

 

     3. Операторите на водни услуги - титуляри на разрешителни за 

водовземане, за ползване на водни обекти и за заустване на отпадъчни 

води по ЗВ.  
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VІ. Правна уредба на загубите на вода. 
 1. Понятието „загуби на вода“ в правната уредба по водите:  

      - Закона за водите; (ЗСН) 

      - Закон за регулиране на ВиК услугите;  

                  - Наредби и методики в режима на ВиК услугите; 

      - Загубите на вода в подзаконови актове по режима на 

хидромелиоративните услуги и експлоатацията на язовирите – оскъдно; 

      - Наредби за проектиране на съоръжения – по ЗУТ;  

 2. Основни практически аспекти на загубите на вода: 
 2.1. Загубите при режима на водоползване на водоизточниците и водните 

обекти; 

 2.2. Загубите при експлоатация на ВССС; 

 2.3. Загубите като проблем на управлението на водите и ВССС в 

технологичен аспект; 

 2.4. Загубите като форма на нарушение в режима на ползване на водите. 
Правната уредба на загубите на вода е нееднородна и несистематична!  

 3. Правни последици в различните хипотези: 

 - мерки и решения за намаляване на загубите… Кои, Къде, Какви ? 
 - правни квалификации и правни основания за форми на отговорност -??? 

 4. Ролята на измерването на водните количества 
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VІІ. Незаконосъобразни  форми на използване на водите и 

загубите на вода. 
 

 1. В кои случаи „загубите на вода“ представляват или са свързани с 

конкретни нарушения на режима на управление на водите, … т.нар. разрешителен 

режим ? – не всички форми на загуби са последица от нарушения на режима!  
 

 2. Кои случаи на нарушения в режима на използване на водите 

могат да доведат и до „загуби на вода“ или друга промяна на количествените 

характеристики … 
 

 3. Кое е основание за търсене на отговорност от извършителите – 

факта на нарушението или предизвикана „загуба на вода“? 
 

 4. Видове нарушения на режима на водите: 
 

 - административни нарушения по ЗВ свързани с количеството на водите; 

 - нарушения(престъпления) съгласно НК; 

 - нарушения в други режими, които могат да доведат и до загуби на вода; 

 - нарушения на режима на предоставяне на водни услуги:  

  а) от Оператора на ВССС/доставчик на водни услуги; 

  б) от потребители на водните услуги; 
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VІІІ. Форми на отговорността за нарушенията при използването 

на водите.  
 

 1. Административна отговорност  за нарушенията, свързани с 

количествения аспект на водите и водните обекти; 

  - хипотези по Закона за водите; 

  - форми на отговорността – административни санкции – ПАМ, 

глоби и др.; 

  

 2. Наказателно-правна отговорност – кои състави на НК имат 

връзка с нарушенията, водещи до загуби на вода ? 

 

 3. Гражданско-правна(имуществена) отговорност: 
  - договорна отговорност на „изправните“ потребители на водни 

услуги – наличие на договорни отношения и отклонения от тях; 

  - извън-договорна гражданска отговорност на нередовни 

ползватели на водни услуги – хипотези на неоснователно обогатяване или на 

непозволено увреждане и др. 

  - съчетание на гражданско-правната и административната 

отговорност. 
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ІХ. Необходимост от развитие и адаптиране на нормативната 

уредба към проблемите свързани със загубите на вода. 
 

 1. Унифициране и систематизиране на Понятието „загуби на вода“ в 

законите и подзаконовите актове, уреждащи режима на управление на водите и 

ВССС 

 2. Разграничаване на загубите на вода като форма на нарушение и 

загубите на вода в процеса на управление на водите, ВССС и водните услуги 

 

 3. Прецизиране на мерките за намаляване на загубите на вода 

 

 4. Прецизиране на административните мерки и форми на отговорност за 

нарушенията в режима на водите, свързани със загубите вода 

 

 5. Развитие на правомощията на административните органи за 

предотвратяване /намаляване на загубите на вода при ползването на водите и 

водните обекти 

 

 6. Самостоятелни мерки за нарушенията, свързани с изграждането и 

експлоатацията на ВССС 

 

 7. Други насоки на усъвършенстване на правната уредба на водите. 



Владимир Стратиев: - магистър по право, арбитър 

в Арбитражния съд при Българска стопанска 

 камара(В.I.A.),  

член на УС на Българската асоциация по водите(BWA) 

  

 Благодаря за вниманието! 
     e-mail: vstrato@abv.bg 
tel.: +359(885) 515070 
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