
Осъществяване на контролна 

дейност при прилагане на 

разпоредбите на Закона за 

водите и поднормативните му 

актове. 



БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 

ДУНАВСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН 

 

Основните направления на 

контролната дейност са 

регламентирани в  

чл.188, ал.(1) т.(1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 

2010 г.) от Закона за водите, според 

който: 

Директорът на басейновата 

дирекция или оправомощени от него 

длъжностни лица контролират: 
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1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) състоянието 

и проводимостта на речните легла и на заустващите 

съоръжения; 

2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) 

извършването на дейности в речните легла; 

3. състоянието и правилната експлоатация на: 

а) водовземните съоръжения, съоръженията за използване на 

повърхностните и подземните води и съоръженията за 

измерване на водните количества; 

б) (отм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) 

в) (отм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) 

г) (отм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) 

д) (отм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) 

4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., доп. - ДВ, бр. 

61 от 2010 г.) изпълнението на условията на издадените 

разрешителни по този закон с изключение на разрешителните за 

ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води; 

5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) 

количеството и качеството на водите; 
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6. поддържането на минимално допустимия отток в реките; 

7. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) собствения 

мониторинг на водите; 

8. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) 

9. (нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) 

изпълнението на задълженията за заплащане на таксите по чл. 

194, ал. (1), т. 1 – 3 от Закона за водите;  

10. (нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) спазването 

на забраните и ограниченията в границите на санитарно-

охранителните зони; 

11. (нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) 

изпълнението на програмите от мерки по раздел V; 

12. (нова - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) графика за изпълнение на 

проектите за изграждане на канализационни системи, 

финансирани с държавни средства. 
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Кратък преглед по някои от основните 

направления на контролна дейност 
- състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите 

съоръжения; 

Тук основно се проверява проводимостта на речните легла. 

Дейностите по поддържането на проводимостта на речните 

легла в урбанизираните територии на населените места се 

извършват от Кмета на съответната Община, а извън 

границите на урбанизираните територии се организират и 

координират от съответния Областен управител. 

Дейностите по поддържането на проводимостта са 

регламентирани в чл. 140, ал.(3), ал.(4), ал.(5), ал. (6), ал.(7) и ал. 

(8) от Закона за водите.  
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Дейности по почистване на речните легла в границите на 
урбанизираните територии: 

- Кметът на общината назначава със Заповед междуведомствена 

комисия, включваща представители на ГД “ПБЗН”-МВР, съответната 

басейнова дирекция, съответната РИОСВ, Изпълнителна агенция по 

горите, общината, експерти-еколози и други технически лица; 

- Кметът на общината ежегодно със заповед определя участъците от 

реката с намалена проводимост, въз основа на констативен протокол, 

получен чрез оглед от общинската администрация на състоянието на 

речните легла в границите на населените места; 

- Междуведомствената комисия извършва оглед на участъците, 

определени чрез ежегодната заповед на кмета на общината; определя 

работите по почистването; изготвя констативен протокол и 

програма за планово почистване; приема с протокол почистените 

участъци; 

-  Кметът на общината одобрява протокола и програмата, уведомява 

Областния управител, ако с протокола е установено, че е необходимо 

почистване на некорегирани участъци, възлага обществена поръчка по 

ЗОП за избор на изпълнител, сключва договор за инвеститорски 

контрол. 
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Дейности по почистване на речните легла извън границите на 
урбанизираните територии: 

- Областният управител назначава със Заповед междуведомствена 

комисия, включваща представители на ГД “ПБЗН”-МВР, съответната 

басейнова дирекция, съответната РИОСВ, Изпълнителна агенция по 

горите, общината, експерти-еколози, други технически лица и при 

необходимост представители на соътветното областно пътно 

управление или на Национална компания “Железопътна 

инфраструктура” 

-  Оластният управител одобрява протокола на междуведомствената 

комисия и програмата за планово почистване на речните участъци, 

възлага обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител, сключва 

договор за инвеститорски контрол. 
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- изпълнението на условията на издадените разрешителни по този 

закон с изключение на разрешителните за ползване на воден 

обект за заустване на отпадъчни води; 

Това направление е едно от важните: издадените разрешителни 

съдържат определени условия, които са съобразени с това 

какво ще се извършва  - водовземане от воден обект или 

ползване на воден обект; целта на водовземане и ползване на 

водния обект, вида на водния обект (река, язовир, езеро, 

подземни води и т. н.)  

Контролира се изпълнението и спазването на всяко едно от 

поставените условия в разрешителното като: целта на 

водовземане или ползване; монтиране на съоръжения за 

измерване на водните количества: различни видове 

измервателни устройства, сертифицирани по Закона за 

измерванията, извършване на собствен мониторинг; 

представяне на необходимите справки-отчети и т.н.  
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- изпълнението на задълженията за заплащане на таксите по чл. 194, 

ал. 1, т. 1 - 3;  

1) За правото на използване на водите се заплащат: 

1. такса за водовземане от: 

а) повърхностни води; 

б) подземни води; 

в) минерални води; 

2. такса за ползване на воден обект за: 

а) изземване на наносни отложения от повърхностните води; 

б) (отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) 

в) (отм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) 

3. такса за замърсяване за: 

а) заустване на отпадъчни води в повърхностни води; 

б) отвеждане на замърсители в подземните води; 
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Размерът на таксите по ал. 1, т. 1 – 3, начинът и редът за 

тяхното изчисляване и заплащане се определя с тарифа на 

Министерския съвет. 

От 01.01.2012 г. е в сила ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 ОТ 24 ЮНИ 2011 г. 

за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на 

воден обект и за замърсяване на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

С него се приема Тарифа за таксите за водовземане, за ползване 

на воден обект и за замърсяване. 

Основни понятия: 

"водовземането" обхваща всички дейности, свързани с отнемане 

на води от водните обекти; 

"ползване" на водния обект е всяка дейност в него, която без да е 

свързана с отнемане на водите му, притежава потенциал за 

въздействие върху режима на водите; 
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Декларация по чл. 194б, ал. (1) от Закона за водите  

Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на 

разрешителни, включително на комплексни разрешителни, издадени 

по реда на Закона за опазване на околната среда, представят 

информация за изчисляване на дължимата такса по образец, 

утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на 

интернет страниците на басейновите дирекции и на 

Министерството на околната среда и водите.  

(2) Образецът по ал. 1 съдържа данните съгласно тарифата по чл. 194, 

ал. 6, въз основа на които се изчислява таксата.  

За водовземането таксата се изчислява на базата на използвани водни 

обеми през съответната година, измерени чрез съответното 

измервателно устройство. 

Таксите са годишни и се заплащат от съответните водоползватели в 

началото на всяка година за предходната след подаването на 

горецитираната декларация.  

Чл. 195а (2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Таксите по чл. 194, ал. 1, т. 1 и 2 за 

води и водни обекти публична общинска собственост се заплащат по 

бюджетната сметка на общината, посочена в разрешителното, с което е 

предоставено правото за използване на водите.  



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

инж. Румен Зарев 

Главен експерт БД УВДунавски район 

– Плевен 

Тел. + 359 64 885 132 

Факс + 359 64 803 342 

E-mail: dunavbd@bddr.org 

www.bd-dunav.org 


