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Сдружение „Българска асоциация по 
водите – БАВ“ (1)

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

100 КОРПОРАТИВНИ И НАД 250 ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛЕНА

МИСИЯ НА БАВ: Подпомагане разработването и прилагането на
професионална, национално отговорна и европейско
ориентирана водна политика



Сдружение „Българска асоциация по 
водите – БАВ“ (2)

Изготвя становища по проекти на законови и подзаконови актове,
предложени от държавни органи;

Подпомага членовете си в осъществяването на стопанска и научна
дейност

Организира множество конференции, семинари и други форуми с
участието на членове на сдружението, представители на институции и
партньори.
Предлага обучение чрез своя учебен център.
Извършва контрол на качеството на влаганите в сектора материали
Издава тримесечното списание БУЛАКВА.
В момента Българската асоциация по водите изпълнява своя трети

международен проект, финансиран със средства от ЕС.



Институционална уредба
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Басейнови дирекции

Басейновото ниво на управление на водите се осъществява от 4 Басейнови дирекции /БД/: 
БД Дунавски район с център гр. Плевен, 
БД Черноморски район с център гр. Варна, 
БД Източнобеломорски район с център гр. Пловдив и 
БД Западнобеломорски район с център гр. Благоевград.

БД имат управленски, регулаторни, контролни и информационни функции.



Басейнови дирекции (1)

При осъществяване на функции по управлението на водите Басейновите дирекции разработват,
актуализират и прилагат:
❑ Планове за управление на речните басейни,
❑ Планове за управление на риска от наводнения и
❑ Морска стратегия.

Басейновите дирекции стопанисват минералните води – изключителна държавна собственост, които не
са предоставени на концесия и/или на общини.
Планират и участват в провеждането на мониторинга по Закона за водите, обобщават и анализират
данните.
Определят естествените и разполагаемите ресурси на подземните водни тела и учредяват санитарно-
охранителни зони около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване,
Регулаторните функции са най-тясно свързани с разрешителния режим за водовземане и за ползване на
водните обекти, който се въвежда от Закона за водите като средство за регулиране използването на
водите и задоволяване на нуждите на обществото и на икономиката.



Басейнови дирекции (2)

Контролът по отношение на състоянието и проводимостта на речните легла, осъществяването на
дейности в обсега на водните обекти, спазването на забраните и ограниченията в границите на
санитарно-охранителните зони, изпълнението на условията, посочени в издадените разрешителни по
Закона за водите, включително за заплащане на дължимите такси за водовземане, за ползване на воден
обект и за замърсяване, определят основната част от контролните функции на басейновите дирекции.

Информационните функции се изпълняват чрез осигуряването на информация за обществеността за
състоянието на водите.

Осъществяват сътрудничество с компетентните органи за басейново управление на други държави по
отношение на управлението на водите в международни райони за басейново управление.

Поддържат специализирани бази данни, карти, регистри и информационна система за водите, провеждат
обществено обсъждане на плановите документи.



Български ВиК холдинг ЕАД

Български ВиК Холдинг ЕАД съществува от 05.05.2020 г

Едноличен собственик на „Български ВиК холдинг” ЕАД е
държавата, представлявана от министъра на регионалното
развитие и благоустройството.

Български ВиК холдинг ЕАД се управлява от петчленен Съвет на
директорите



Обхват на дейността (1)

Придобиване и управление на участия в дружества от
водоснабдителния и канализационния сектор и дружества,
свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК
инфраструктура;

Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество
участва;

Координация и управление на инвестиционните дейности и на
дейностите по поддържане на водоснабдителната и
канализационната инфраструктура;



Обхват на дейността (2)

Координиране на модела на управление и функциите на
дружествата във ВиК сектора;

Общо управление на финансовите потоци и процедурите за
възлагане на обществени поръчки;

Извършване на собствена производствена или търговска дейност.



ВиК оператори

Общо 51 компании:

14 компании, 100% държавна собственост (чрез държавна 
холдингова структура)

15 фирми, 51% държава, 49% общини

10 фирми, 100% общини

11 частни, в услуга на частни имоти

1 концесия – „Софийска вода“, част от групата Веолия



Секторни предизвикателства

Загубите на вода малко под 60% средно за страната

Ниска енергийна ефективност

Неизпълнение на Европейските директиви

Лошо техническо състояние на инфраструктурата

Ниска бизнес ефективност на ВиК дружествата

Неподготвеност за изменението на климата /суша, наводнения/



Нови предизвикателства: недостиг на вода

Drought index SRI
November 2020

Считана за богата на водни ресурси, Република 
България не е подмината от глобалните 
климатични промени.
През последните няколко години се наблюдава 
тенденция на засушаване, което се отрази 
неблагоприятно на източниците на питейна 
вода.
През 2020 г. цял областен град - Перник остана 
в тежък режим заради изпразване на язовир.
Има сериозни опасения, че подобна ситуация 
може да възникне през лятото на 2020 г. в 
Бургаска област.
Други населени места изпитват хроничен 
недостиг на вода в определени периоди от 
годината.



Благодаря за вниманието!

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ
bwa.sofia@gmail.com
https://bwa-bg.comсподеленото знание скъсява пътя до успеха
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