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Управлението на водите в Р България съгласно Закона за водите, чл.148 се
осъществява на национално и басейново ниво.
10.1. Управление на водите на национално ниво
Управлението на водите на национално ниво се осъществява от
Министерски съвет и Министъра на околната среда и водите.
Народното събрание приема Национална стратегия за управление и развитие
на водния сектор, с която се определят основните цели, етапи, средства и методи за
развитие на водния сектор.
10.1.1. Министерски съвет
Адрес
Телефон
Факс
Интернет страница

1194 София, бул. “Дондуков” №1
+359 2 940 29 99
+359 2 980 20 56
www.government.bg

 приема национални програми в областта на опазването и устойчивото
използване на водите;
 предоставя концесия за добив на минерални води – изключителна държавна
собственост;
 разрешава ползване на води за целите на отбраната и сигурността на
страната;
 определя ограничения в използването на водите при непредвидими или
изключителни обстоятелства, засягащи отделни райони на страната;
 определя количеството минерални води за ползване от лечебните заведения
за болнична помощ по мотивирано предложение от министъра на здравеопазването;
 определя тарифите за такси, събирани на основанията, посочени в този закон;
 предлага за одобряване от Народното събрание Национална стратегия за
управление и развитие на водния сектор;
 приема отраслови стратегии.
10.1.2. Министерство на околната среда и водите
Държавната политика за управление на водите се осъществявя от министъра
на околната среда и водите. В случаите, когато Р България участва в разработването
и съгласуването съвместно с други държави, на политики, програми и стратегии за
опазване на трансграничните води, управлението на водите се осъществявя
съвместно с министъра на външните работи.
Адрес

1000 София, бул.”Княгина Мария Луиза” № 22

Телефон

+359 2/ 940 66 92; +359 2/ 940 61 81

Факс

+359 2 986 25 33

Интернет страница

www.moew.government.bg
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 осъществява държавната политика за управление на водите;
 разработва и предлага за приемане от Министерския съвет Национална
стратегия за управление и развитие на водния сектор;
 разработва национални програми в областта на опазването и устойчивото
използване на водите;
 утвърждава плановете за управление на речните басейни;
 съставя националния баланс на водите;
 издава разрешителни за водовземане и/или ползване в предвидените в Закона
за водите случаи, както и режимни графици за водовземане от комплексните и значими
язовири;
 определя реда и начина за използване на водите на комплексните и значими
язовири, включително реда за аварийно изпускане на вода;
 създава необходимата организация, осигурява финансирането и прави
предложение за предоставяне на концесии в случаите, предвидени в този закон;
 създава специализирани бази данни, карти, регистри и информационна
система за водите;
 организира и ръководи мониторинга на водите;
 разработва политиката на държавата за двустранно и многостранно
сътрудничество в областта на използването и опазването на водите;
 издава периодичен бюлетин за състоянието на водните ресурси на Република
България;
 одобрява проектните параметри и схеми на водностопанските системи и
съоръжения;
 утвърждава експлоатационни ресурси на находищата на минерални води и
съставя водните им баланси;
 съгласува и координира изпълнението на проекти от министъра на
регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и храните,
министъра на икономиката, енергетиката и туризма, областните управители, кметовете
на общини и научните организации, свързани с използването, опазването и защитата от
вредното въздействие на водите;
 определя районите за басейново управление, които се отнасят към
международен район за басейново управление;
 определя санитарно-охранителни зони:
- на водовземни съоръжения за минерални води;
- на водовземни съоръжения, разположени в границите на националните
паркове;
- на комплексните и значими язовири по приложение № 1, използвани за
питейно-битово водоснабдяване;
- в случаите, в които санитарно-охранителната зона е разположена на
територията на повече от една басейнова дирекция;
 определя уязвими зони за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници;
 определя чувствителните зони за опазване на водите от замърсяване с
биогенни елементи;
 определя списъка на приоритетните и приоритетно опасните вещества;
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 утвърждава методики за изследване на води в случаите, когато липсват
български стандарти, както и методики за анализ на данните от мониторинга на водите;
 създава и поддържа контролно-информационна система за таксите по чл. 194,
ал. 1, т. 1 - 3;
 координира дейностите на министъра на регионалното развитие и
благоустройството, министъра на земеделието и храните, министъра на икономиката,
енергетиката и туризма по отношение на използването на водите;
 определя ограниченията за ползването на водите и водните обекти и
специфични мерки за опазването им.
10.1.2.1. Министерството на околната среда и водите чрез изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС):
Адрес

1618 София, бул. “Цар Борис ІІІ” №136

Телефон

+359 2 955 90 11; +359 2 940 64 78

Факс

+359 2 955 90 15

Интернет страница

http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/index.html

 провежда лабораторните и полевите изследвания за определяне на
състоянието на водите;
 провежда мониторинга на водите на национално ниво;
 поддържа географска информационна система за водите на национално
ниво;
 подготвя годишник за състоянието на водите.
Действащи Регонални лаборатории (РЛ) в обхвата на Дунавски район за
басейново управление са осем и това са : РЛ София, РЛ Монтана, РЛ Враца, РЛ
Плевен, РЛ ВеликоТърново, РЛ Русе, РЛ Шумен, РЛ Варна.
10.1.2.2. Министерството на околната среда и водите чрез регионалните
инспекции по околната среда и водите в границите на териториалния им обхват
(РИОСВ):
 провежда мониторинга на отпадъчните води;
 контролира обектите, формиращи отпадъчни води, параметрите и
изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на
отпадъчни води и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване
на околната среда;
 контролира аварийните изпускания на отпадъчни води;
 поддържа база данни за извършения мониторинг и контрол за състоянието на
отпадъчните води;
 поддържа в актуално състояние списъците на обектите, които формират
емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества.
На територията на Дунавски район за басейново управление са разположени
изцяло и части от девет Регионални инспекции по околната среда и водите(РИОСВ) РИОСВ София, РИОСВ Монтана, РИОСВ Враца, РИОСВ Плевен, РИОСВ
ВеликоТърново, РИОСВ Русе, РИОСВ Шумен, РИОСВ Варна, РИОСВ Перник.
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10.1.2.3. Министърът на околната среда и водите чрез директорите на дирекциите
на националните паркове в границите на територията на националния парк:
 контролира спазването на забраните и ограниченията в границите на
санитарно-охранителните зони;
 осъществява наблюдение и контрол върху компонентите и факторите на
околната среда, оказващи влияние върху състоянието на водите.
На територията на Дунавски район за басейново управление са разположени
територии на три нацианални парка - ДНП Рила, ДНП Централен Балкан, ДНП
Пирин.
10.1.2.4.Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него
длъжностно лице участва в Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика при разглеждане на:
 инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация на:
- водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения;
- хидроенергийни и хидротехнически системи и съоръжения;
- язовирни стени и съоръженията към тях;
- съоръжения за прехвърляне на води между речните басейни;
- съоръжения за защита от вредното въздействие на водите;
- пристанища, вътрешни водни пътища и подводни депа за драгажни
маси;
 устройствени схеми и планове на територията на Черноморското крайбрежие,
които обхващат плажове и пясъчни дюни и свързаните с тях акватории, както и
прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони.
10.2. Управление на водите на басейново ниво
Прилагайки принципа на басейново управление на водите, заложен в РДВ и
Закона за водите, в Р България са обособени четири района за басейново управление:
 Дунавски район за басейново управление с център гр. Плевен;
 Черноморски район за басейново управление с център гр. Варна;
 Източно беломорски район за басейново управление с център гр.Пловдив
 Западно беломорски район за басейново управление с център гр. Благоевград.
Управлението на водите на басейново ниво се осъществява от директора на
басейновата дирекция.
10.2.1. Директорът на басейнова дирекция:
 установява границите на водите и водните обекти - публична държавна
собственост, съвместно с техническите служби и службите по геодезия, картография и
кадастър на общините;
 разработва плана за управление на речния басейн;
 издава разрешителните по закона за водите;
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 планира и участва в провеждането на мониторинга на водите, обобщава и
анализира данните, включително:
- на валежите и на нивата на повърхностните и подземните води;
- за химичното и екологичното състояние на водите;
- на отпадъчните води;
 поддържа специализирани бази данни, карти, регистри и информационна
система за водите и води регистри на разрешителните, които издава;
 събира таксите за разрешителните, които издава;
 разработва програми от мерки за подобряване, опазване и поддържане
състоянието на водите;
 определя повърхностните води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване, съгласувано с директорите на регионалните инспекции по опазване и
контрол на общественото здраве;
 определя водите за обитаване от риби и черупкови организми;
 стопанисва водите - изключителна държавна собственост, които не са
предоставени на концесия;
 стопанисва пунктовете и станциите за мониторинг на водите, включително за
наблюдение и прогнози на рисковите фактори, които могат да предизвикат вредно
въздействие на водите;
 определя санитарно-охранителните зони около съоръженията за питейнобитово водоснабдяване;
 утвърждава експлоатационните ресурси на подземните водни тела, с
изключение на находищата на минерални води;
 съставя водните баланси, с изключение на балансите на находищата на
минерални води;
 провежда общественото обсъждане на плановете за управление на речните
басейни;
 пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от
подземни води и проверява показанията им, както и показанията на измервателните
устройства за повърхностните води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води;
 издава периодичен бюлетин за състоянието на водите;
 създава и поддържа база данни за извършения от басейновата дирекция
контрол и за контрола, извършен по закон за водите от други лица, оправомощени от
министъра на околната среда и водите;
 организира приемането на изградените водовземни съоръжения за подземни
води;
 осъществява сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление на други държави по отношение на управлението на водите в
международни райони за басейново управление.
10.2.2.Директорът на басейнова дирекция или оправомощено от него длъжностно
лице участва в областните, общинските или районните съвети по устройство на
територията, като представя писмено становище на басейновата дирекция в
случаите, в които се разглеждат:
 инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация на:
- водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения,
включително пречиствателни станции за питейни или за отпадъчни води;
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
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- хидроенергийни и хидротехнически системи и съоръжения, за които са
издадени разрешителни по реда на този закон, включително и за защита от вредното
въздействие на водите;
 устройствени схеми и планове за територии, включващи пристанища,
плажове и пясъчни дюни и свързаната с тях акватория.
10.2.3.Басейнов съвет
Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия за
подпомагане дейността на басейновата дирекция. Басейновият съвет включва
представители на държавната администрация, териториалната администрация,
водоползвателите и юридическите лица с нестопанска цел в обхвата на басейна, както
и представители на научни организации, имащи отношение към водните проблеми.
Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на басейновия
съвет се определят с устройствен правилник, издаден от министъра на околната среда
и водите, публикуван в ДВ бр. 25 от 18.03.2003г..
10.3. Дунавски район за басейново управление
Управлението на водите в Дунавски район за басейново управление се
осъществява от директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски
район с център гр. Плевен
10.3.1. Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център
гр. Плевен
Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр.
Плевен е създадена на основание на Закона за водите, със Заповед № РД 27/17.01.2002г. на Министъра на околната среда и водите, публикувана в ДВ бр.9 от
25.01.2002г. и се представлява от нейният Директор. Дейността, организацията на
работа и състава на басейновите дирекции се определят с Правилник, публикуван в
ДВ бр.10 от 29.01.2002г.
Адрес
Телефон

факс
Е-mail
Интернет страница

5800, гр.Плевен , ул.” Чаталджа” №60
+359 64 885100
+359 64 803342
dunavbd@bddr.org
www.dunavbd.org

За улеснение на гражданите и водоползвателите към Басейнова дирекция за
управление на водите в Дунавски район на басейнов принцип са създадени четири
регонални водни бюра :
 Регонално водно бюро София – за поречия Ерма, Нишава и Искър до
с.Карлуково,община Луковит
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Адрес:
гр. София 1797
бул. „Г.М. Димитров” №14, ет. 4
тел: +359 2 9702070
тел/факс: +359 2 9733408
 Регонално водно бюро Враца – за поречия Огоста и Западно от Огоста
Адрес:
гр. Враца 3000
ул. „Мито Цветков” № 2, ет. 5
тел: +359 92 666 140
тел/факс: +359 92 623472
 Регонално водно бюро – Велико Търново - за поречие Янтра
Адрес:
гр. Велико Търново 5000
ул. „Пейо Яворов” № 30, ет. 2
тел/факс: +359 62 601408
 Регонално водно бюро – Русе - за поречия Русенски Лом и Дунавски
Добруджански реки
Адрес:
гр. Русе 7000
ул. „Придунавски булевард” № 20, ет. 2
тел/факс: +359 82 826370
10.3.2. Басейнов съвет
Басейновият съвет към Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски
район с център гр. Плевен е учреден със заповед № 66 от 21.10.2003г. на Директора на
басейновата дирекция. Численият състав на съвета по правилник е 40 души и
включва представители на държавната администрация, териториалната администрация,
водоползвателите и юридическите лица с нестопанска цел в обхвата на басейна, както
и представители на научни организации, имащи отношение към водните проблеми.
Свиква се минимум два пъти годишно.
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