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1. ОСНОВНИ ПРАВНИ ПОНЯТИЯ И ЛЕГАЛНИ ТЕРМИНИ ЗА ВОДИТЕ.

(Терминологични уточнения)

➢ Подход при определяне на правните аспекти на легалното понятие за 

Водите:

(характеристики на обекта, легални понятия, съдържание)

➢ Водите според качествата на обекта на правно регулиране;

(признаци и свойства)

➢ Водите като правно понятие в Закона за водите. Видове води –

примери;

(правни/легални термини и разграничителни критерии)

➢ Обхват и съдържание на общото понятие Води като обект на 

управление според българското водно право

(води, водни обекти, водни тела, ВССС)



2. УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ (УВ) – дефиниции и съдържание.

- Легална дефиниция за УВ - §. 1,  т. 30 от ЗВ  „ … включва дейностите 

по използване, опазване и възстановяване на водите, както и дейностите по 

предпазване от вредното им въздействие“;

- Изведена дефиниция от  анализа на ЗВ – включва дейностите по Общо 

управление на водите(ОУВ, Използване на водите(ИВ), Опазване на водите(ОВ) и 

Защита от вредното въздействие на водите(ЗВВВ) – общо-управленските 

дейности, функция на администрацията не са отчетени, а възстановяването  има 

по-скоро декларативен характер и не е легално уредено като вид дейности!

- УВ е подчинено и насочено към основните цели и принципи на Закона 

за водите, уредени в Глава Първа  Общи положения; (те са приложими към 

всички правни механизми, уредени в закона!) 

- Управлението на водите е отразено пряко  и във групите правомощия 

на компетентните органи ,  а именно:

❖ По-тесен кръг правомощия, насочени предимно към водите – МОСВ и МЗ;

❖ По-широк кръг правомощия, насочени към режима на ВССС – МРРБ, МЗ, 

МЕ, МОСВ, както и 

❖ Функционални правомощия  - МТИТС, МВР, МВнР, МИ. 



3. МЕХАНИЗМИТЕ ЗА УВ В БЪЛГАРСКОТО  ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Прегледът на правните механизми дава представа за правния режим на 
водите като цяло и начина на тяхното управление.

Механизмите за УВ са проява на следните функции на изпълнителната 
дейност на държавното управление във водния сектор според предметното им 
съдържание и предназначението, което им се дава, а именно:

- правотворческа(нормотворческа);
- правоприлагаща(активна администрация по издаване на административни 

актове, включително и в рамките на контролните механизми и налагане на 
административни наказания вследствие на контрола!);

- правозащитна(разрешаване на правни спорове, свързани с 
функционирането на администрацията, включително налагане на правни санкции за 
неизпълнение, нарушение на административни задължения);

- в някои случаи и договорноправна(при сключване на споразумения между 
административни органи по прилагане на административноправни норми).

Механизмите за УВ са почти изцяло административно-правни.
Механизмите са специфични и изключителни за Водния сектор и неговите 

отрасли и направления на дейности.
Те се прилагат самостоятелно или съвместно според установения правен 

режим на водите



4. ПРАВОМОЩИЯ ЗА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ПО УВ. ОРГАНИ.

- Подготовка и приемане (законова) и подзаконова нормативна уредба;

- Организация и управление на специализираната администрация по 

водите;

- Приемане на стратегии, планове и програми за управлението на 

водния сектор;

- Управление на водите на национално и басейново ниво(!);

- Представляване на държавата в международните отношения  в 

областта на водите, вкл. участие в многостранни и двустранни органи;

- Изпълнение на дейности по обезпечаване на информацията за водите и 

обществен достъп до нея – Информационни системи, карти, регистри, публични 

отчети и доклади според предвиденото в Закона. 



5. ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА СОБСТВЕНОСТТА 

ВЪРХУ ВОДИТЕ. СЕРВИТУТИ.

- Значение и обхват на публичната държавна собственост(ПДС) върху 

водите и ВССС;

- Публичната общинска собственост върху води, водни обекти и ВССС е 

не докрай изяснена като граници и обхват спрямо ПДС – има ограничен 

характер!

- Частната собственост върху водите и водните обекти е ограничена в 

рамките на границите на частните имоти  и е лимитирана от закона като режим 

на частните права на водоползване само за лични нужди – още по-ограничен 

характер.

ПДС е правната основа , върху която се гради и развива изцяло 

административно-правния режим на УВ в РБ.

Дискусионен въпрос  е кои са компетентните органи за упражняване на  

правата на ПДС във водния сектор. (МС, МОСВ, БД, Областни управители ??)

Поземлените сервитути по ЗВ имат вещно-правен характерии и са 

свързани с правото на преминаване на води и правото на водопрекарване , но те 

са механизъм за УВ в пряк смисъл. Тези сервитути следва да се различават от 

сервитутите, свързани с експлоатацията на ВССС, най-вече ВиК СС.



6. ПРАВЕН РЕЖИМ НА ВОДОПОЛЗВАНЕТО. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ 

РАЗРЕШИТЕЛНИЯ РЕЖИМ.

- Използването на водите е предвидено от закона в няколко 

форми – Общо водоползване, Индивидуално, възмездно или безвъзмездно 

за лични нужди при определени условия, с разрешителен режим или без 

разрешителни. 

- Индивидуалните водоползвания за стопански цели винаги са с 

издаване на разрешително и срещу заплащане на държавна такса.

Законът е предвидил и някои изключения в чл. 43 и в чл. 58, 

когато  водоползването е в режим на писмено уведомяване на директора 

на съответната басейнова дирекция, т.нар. уведомителен режим. 



7. РЕЖИМ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ. ВИДОВЕ 
РАЗРЕШИТЕЛНИ. ОРГАНИ.

Разрешителният режим е най-важния механизъм в правната 
организация на УВ.

Режимът е изцяло административно-правен,  процедурите по издаване, 
изменение и прекратяване на правата на водоползване са производство по 
индивидуални административни актове по реда на Глава Четвърта от ЗВ и 
съответно реда на Административно-процесуалния кодекс(АПК).

Правата, които се учредяват са административни права и те не 
подлежат на прехвърляне.

Законът  е въвел в ч(л. 44 и 46 от ЗВ двете основни форми на 
разрешителни – разрешителни за водовземане и разрешителни за ползване на 
водни обекти. В режимът на отпадъчните води в определени случаи като 
изключение и допълнение в режима се прилагат и комплексните разрешителни  
по реда на Глава Седма от ЗООС. (В чл.47 и 47а са останали базовите текстове за 
концесиите като особено право на водоползване.

В Общите положения  за разрешителния режим от съществено значение 
са чл. 48 относно задълженията на водоползвателите и  чл. 49 от ЗВ за хипотезите  
за опазване на обществения интерес.



8. ПРОЦЕДУРИ В РЕЖИМА НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ. МЕСЕЧНИ ГРАФИЦИ 
ЗА ЯЗОВИРИТЕ ПО Приложение 1 от ЗВ.

Процедурите по разрешителните се провеждат от органите по чл. 52 –
министърът на ОСВ за определени случаи,  директорът на АППД за р. Дунав, 
кметът на общината за общинските води и водни обекти и дирограмиекторите на 
басейнови дирекции – в останалите случаи.

В чл. 53 на ЗВ и в Наредбата за ползване на повърхностните води са 
уредени т.нар. месечни графици и годишни програми за режима на водоползване
на язовирите по Приложение 1 към ЗВ, наречени още комплексни и значими 
язовири . Тези програми и графиците са част от рамката на конкретните 
разрешителни в обхвата на тези язовири.

Компетентен орган по чл. 53 е само министърът на околната среда и 
водите.

Месечните графици и разрешителните осигуряват изпълнението на 
ПУРБ и не могат да им противоречат.

Административното производство по ИАА включва и процедурите по 
изменение и прекратяване на издадените разрешителни, вкл. и служебно.



9. ДЪРЖАВНИ ТАКСИ И ТАРИФИ. ДРУГИ РЕГУЛАТОРНИ МЕХАНИЗМИ.

- Режимът на държавните такси, дължими и събирани за правата на 

водоползване по реда на ЗВ са част от общия механизъм на разрешителния 

режим, но могат да се разглеждат и като самостоятелен финансов механизъм за 

регулиране на правоотношенията по използване на водите.

- Таксите се определят от държавната администрация и се събират от 

басейновите дирекции.

- Финансовият механизъм на държавните такси включва и таксите, 

които администрацията събира за административните услуги, които извършва.

В групата на финансовите механизми могат да се включат и 

регулаторните механизми за качеството и цените на услугите на ВиК

операторите и част от енергийните оператори, които  се прилагат от КЕВР. 

Доколкото  те регулират дейността на енергийни и ВиК оператори и 

експлоатацията и поддръжката на определени съоръжения и системи, които 

влизат в групата на ВССС, то условно те могат да бъдат отнесени към 

механизмите за УВ .

Влиянието на резултатите от тези регулаторни механизми като форма на 

финансови и икономическо регулиране на ИВ пък се явява част от комплексния 

механизъм на ПУРБ и ПМ към тях.



10. КОНЦЕСИИТЕ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР.

Концесиите във водния сектор са форма на учредяване на права на 

дългосрочно ползване на обекти на публичната собственост, за които законът 

допуска да бъдат предмет на концесионни договори.  В ЗВ те първоначално са 

определени като особено право на водоползване.

По-голямо практическо приложение имат концесиите за добив на 

минерални води по чл. 47 от ЗВ, както и концесиите на язовири-публична 

общинска собственост.

Концесиите на строителство и концесии за услуги на хидротехнически 

системи и съоръжения по чл. 47а, препращаш към Закона за концесиите от 2017 

г. нямат практическо изражение и приложение до момента.

Концесионните договори се сключват в резултат на продължителна 

административна процедура и като вид механизъм имат смесен 

административно-договорен характер.  



11. ПРАВЕН РЕЖИМ НА ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ(ОВ).

Опазването на водите е уредено в Глава Осма на Закона за водите, но 

трудно може да бъде определено като цялостен и единен механизъм, аналогично 

на ПУРБ или разрешителния режим.

Опазването на водите е съвкупност от групи правни норми с различна 

насоченост от гледна точка на обекта на опазване, като за различните групи 

обекти законът предвижда различни форми и мерки на опазване – напр. 

повърхностни и подземни води, зони на защита, режим на отпадъчните води  и 

др. подобни.

Режимът на опазване на водите може да бъде разглеждан и в двете 

основни направления – опазване на количеството и опазване на качеството на 

водите.

Като цяло режимът на ОВ включва забрани, ограничения, изисквания, 

нива на емисионни стойности, задължителен режим на определени вещества  и 

други мерки, по-голямата част от които са по-подробно уредени в съответните 

подзаконови актове и трудно подлежат на повече от обща систематизация.

ОВ е постоянна функция на УВ и е определяща за прилагане на 

разрешителния режим. Приоритетна цел на  ПУРБ и ПМ е най-напред ОВ!  



12. ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДИТЕ(ЗВВВ). ПУРН.
ЗВВВ е основно направление от групи дейности в вУВ, насочено към 

предпазване на живота на хората, имуществото и културното наследство  от 
природни явления и процеси, предизвикани от естествения режим на водите.

Защитата е в две основни форми - оперативна по ЗЗБ и постоянна по 
смисъла на чл. 138, ал.4 от ЗВ.

Режимът на на ЗВВВ възлага на собствениците или ползвателите на 
ВССС да изготвят аварийни планове по ЗЗБ.

Особено внимание законът отделя на техническата безопасност на 
язовирите като комплексни съоръжения, квалифицирането им според 
определени показатели и критерии и ангажирането на техните собственици и 
оператори.

Проверките за безопасност на съоръженията се организират от 
Областните управители и активното участие на ДАМТН от 2016 г. 

От 2010 г. в същата глава Девета на ЗВ са транспонирани разпоредбите 
на Директивата за наводненията на ЕС, които предвиждат:

- Предварителна оценка на риска от наводнения за всеки басейнов
район;

- Изготвяне на карти с районите под заплаха или с риск от наводнния;
- Изготвяне и прилагане на Планове за управление на риска от 

наводнения(ПУРН). 



13. ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ(ПУРБ). 

МЕХАНИЗМИТЕ НА РДВ.



14. РЕЖИМЪТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВОДИТЕ В МЕХАНИЗМИТЕ ЗА УВ. 
РЕГИСТРИТЕ ПО ЗВ.

Събирането на специализирана информация, поддържането на 
обществено достъпни информационни системи и предоставянето на съответните 
официални данни и информация на всички заинтересовани лица е само една 
част от ролята на информацията в режима на водите водите и тяхното 
управление.

Националната система за мониторинг и програмите за мониторинг към 
ПУРБ  подсигуряват УВ, ПУРБ и разрешителния режим, както и опазването на 
водите, включително и с помощния механизъм на собствения мониторинг 
съгласно чл.174 от ЗВ.

Друг елемент от информационния механизъм е поддържането на 
специализирани карти като илюстрация на съответна информация за 
състоянието на водните ресурси и водните тела.

Следващ елемент в информационния  механизъм  са  задължителните 
публични регистри, предвидени в чл. 182 от ЗВ.

Информационните системи и регистрите осигуряват данни за откритите 
административни процедури, за всички издадени разрешителни за водоползване
и контрола по тяхното спазване.

Достъпът до тази информация е от ключово значение за правата на 3-тите 
лица да участват като страни в административните производства по ЗВ.



15. КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ ПО ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ. ПАМ И АНО.

- Обект на административния контрол по ЗВ са водите, водните обекти и 
ВССС във връзка със спазване на нормативните изисквания, условията по 
издадените разрешителни, изпълнението на програмите от мерки към ПУРБ и 
програми за опазване на водите и околната среда.

- Контролни органи са министърът на ОСВ(чл.187 от ЗВ), директорите 
на басейновите дирекции(чл. 188 от ЗВ), директорите на РИОСВ(чл.151, ал.4), 
министърът на здравеопазването (чл.189 от ЗВ);

- Контролни функции са предвидени и за министърът на РРБ,  
министърът на земеделието и министърът на енергетиката за водни обекти и 
ВССС в рамките на отрасловата им компетентност, както и министърът на 
транспорта за морските води и водите р. Дунав;

- С измененията в ЗВ от 2016 г. нов контролен орган е Председателят на 
ДАМТН за техническото състояние на язовирите(!) и тяхното извеждане  от 
експлоатация.

Административният контрол включва  и установяване на различни 
административни нарушения и налагане на АНО в такива случаи. НП подлежат 
на съдебен контрол.

Потенциален резултат от контролната дейност може да бъде налагане на 
ПАМ от министъра на ОСВ или Председателя на ДАМНТ.



16. ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА УПРАВЛЕНИЕ  НА 
ВОДИТЕ. ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ:

- Ефективност на правните механизми по ЗВ и съпоставка с целите  и 
принципите на закона?

- Има ли необходимост от корекции или нови механизми за интегрирано УВ, 
координация на отраслите във Водния сектор, уреждане на статута на водните 
оператори,

- Режима на ВССС и тяхната техническа безопасност, 
- Формалното прилагане на механизмите на РДВ в ПУРБ и Програмите от 

мерки;
- Механизми за управленско и финансово осигуряване на инвестиционния 

процес във водния сектор;

- Примери за други управленски механизми в чужди водни законодателства :
❖ басейново управление и финансиране(Франция),  
❖ Водностопански планове , паралелни на ПУРБ  на национално и регионално ниво 

(Испания, Холандия )
❖ Договорни и конкурсни механизми за права на водоползване (Русия)
❖ Продажба и прехвърляне на водни права между  водоползвателите (САЩ, 

Австралия, Канада)

- Предложения към бъдещото водно законодателство на България. 
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