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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

На Ваш Изх. № 04-00-2380 / 24.10.2016 г. 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за повърхностните води 

 

СТАНОВИЩЕ  

НА  

Българска асоциация по водите (БАВ) 

По проекта за Наредба за ползването на повърхностните води 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Приложено, изпращаме с настоящето писмо становището на БАВ със съответните предложения 

и препоръки към проекта за наредба, както следва: 

 

І. Общи бележки: 

 1. Предлагаме да се прецизира адресирането на препратките към основни текстове в 

Закона за водите и техния аналог в текста на Наредбата – напр. препратки към чл. 3 от 

Наредбата, който съдържа изискванията на чл. 60 и чл. … от ЗВ се използват в една част от 

текстовете, а в други текстове на Наредбата се препраща към чл. 60 от ЗВ. Логично и 

систематично е да се избере еднотипна препратка … или към основен текст от Наредбата или 

към основен текст от ЗВ, но не и да се сменят при употребата им или да повтарят съдържанието 

на законовия текст. В текстът на самия чл. 3 от наредбата предлагаме изразът „…и копие или 

само се посочва номера на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително 

изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по 

реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона 

за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на 

инвестиционното предложение,..“  да бъде заменен с изразът „… документи за 

изпълнението на изискванията на чл.61а от ЗВ…“ или пък препратката към чл.60 от 

ЗВ и непряката, а описателна препратка към чл. 61а от ЗВ да бъдат обединени в една 

ясна и проста препратка към чл. 60 и 61а от ЗВ. 

 2. Предлагаме да се прецизира, систематизира и унифицира употребата на изразите като 

„..собственика на язовира и съоръженията…“ и изрази като „…лицето, осъществяващо 

техническата експлоатация…/тук вероятно се има предвид „оператора на съоръженията..“  като 

дружество или друга форма на юридическо лице/. В някои случаи собственик на язовири е 



държавата или общината за язовирите и съоръженията, които са публична държавна или 

публична общинска собственост, но те не покриват понятието „оператори на съоръжения“. 

 3. Заглавието и текстовете на Глава ІV съдържат израза „бентове и прагове“. С този 

израз неудачно е сменен израза „водностопански системи и съоръжения“, който фигурира в 

досегашната редакция на тази глава от наредбата. Изразът „бентове и прагове“, когато става 

дума за изоставени, без установен собственик и/или с променено или отпаднало 

предназначение водностопански системи и съоръжения в некоригираните участъци на реките е 

строго ограничителен и не обхваща евентуално и съществуващите или изоставени други видове 

водностопански системи и съоръжения. Такива ВССС могат да се намират в некоригираните 

участъци на реките и те да са различни или по-широки като предназначение и структура, но 

също да се отразяват негативно на проводимостта на речните легла. Предлагаме да се 

възстанови употребата на досегашния израз „водностопански системи и съоръжения“ като по-

всеобхватен и по-прецизен. В противен случай всички съоръжения, които не са формално 

„бентове и прагове“ или са съоръжения в по-широк технически и практически аспект, биха 

отпаднали на общо основание от приложното поле на тази важна част от наредбата. 

ІІ. Конкретни бележки: 

 4. В текста на чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от наредбата във връзка с „ремонтните работи“ е 

употребен израза „… дружеството..“, но нито в началото на члена, нито преди това в наредбата 

не е изяснено кое дружество има предвид законодателя – дружеството-собственик на 

съоръженията или дружеството-оператор на язовира, нито дали може имаме друг правен субект 

като адресат на тези норми, който не е непременно търговско дружество. Ако в началото на 

този член – напр. в ал.2 се посочи, че става дума за дружеството, което експлоатира или 

управлява съответния язовир и други водностопански системи и съоръжения, то употребата на 

израза „дружеството“ в следващите ал.3 и 4 на чл. 15 става ясно и смислено. 

 5. В чл. 59, ал. 3 от наредбата в Главата, посветена на контрола, има неправилна 

препратка към чл. 180 от ЗВ като законов текст, свързан с правомощията контролните органи 

по използването на водите. Чл. 180 от ЗВ се отнася до въпроса с картите, но не и контрола по 

използването на водите. Очевидно се е имало предвид друг текст от ЗВ, но не и текста на чл. 

180. Предлагаме препратката да се прецизира. 

 6. В чл. 76, ал.1 във връзка с ал.2  се въвежда задължението за собствениците на 

водностопански съоръжения и системи (бентове и прагове, и др.) в некоригираните участъци на 

реките  да подават съответна информация към басейновите дирекции, но това задължение не е 

скрепено, нито с тяхната евентуална отговорност при неизпълнение или подаване на неточна 

информация, нито с други подходящи правни последици. При отсъствие на информация за 

собственика или собствеността на съоръжението, което създава проблеми в реката  може да се 

предвиди най-малкото прилагане в горните случаи по аналогия на хипотезата на чл.79, ал.3 от 

наредбата. 

 7. В чл. 76, ал. 3 се предвижда „възлагането“ на информацията по чл.76, ал.1 и 2 на 

правоспособни инженери, където следва да се прецизира текста на ал. 3. По-точният израз би 

бил, че „Подготовката на информацията по ал.1 се възлага на ….правоспособни инженери.“, 

защото това е задължение на собственика на съоръженията – самият инженер няма как да 

„изпълни“ или да поеме „изпълнението“ на тази информация, той може да я подготви 

компетентно според изискванията на закона и наредбата и това трябва да му се възложи. 

Сегашният текст на ал.3 не е прецизен и следва да се коригира в горната насока. 



 8. В допълнителната разпоредба към наредбата, в §1, т. 3 е дадено легална дефиниция за 

термина „водоползвател“ като лице което отнема води от воден обект. Предлагаме групата на 

легалните дефиниции да се допълни като се изясни нормативно и фигурата на „ползвател на 

воден обект“, с което да се обхванат онези лица и съответно титуляри на разрешителни за 

ползване на повърхностни води, които ползват водни обекти и в чиято дейност може и да не се 

включва непременно отнемането на води от водни обекти. Логично е, след като видовете 

разрешителни са разделени в две основни групи съгласно ЗВ и наредбите към него – 

разрешителни за водоползване и разрешителни за ползване на водни обекти, то и дефинициите 

на ползвателите да бъдат също поне две и отговарящи на тези групи дейности. В групата на 

легалните дефиниции към Закона за водите не откриваме подобна легална дефиниция и 

считаме, легалното определение за „ползватели на водни обекти“ е също толкова необходимо, 

колкото и посочената съществуваща разпоредба в §1. Т.3 от ДР.  

 

 Оставаме на Ваше разположение за въпроси и коментари по така изложеното 

становище. 

 

      С УВАЖЕНИЕ: 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАВ:   

      /инж. Иван Иванов/ 


