ПРОЕКТ
НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ
НАРЕДБА №……..
ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се регламентира начинът на използване на повърхностните води и
водни обекти, както и редът и начинът за стопанисване и използване на бентовете и праговете в
некоригираните участъци на реките извън границите на населените места и селищните образувания,
както и на съоръженията изгубили първоначалното си предназначение.
(2) С наредбата по ал.1 не се регламентира ползването на повърхностни водни обекти за
заустване на отпадъчни води.
Чл. 2. (1) Използването на повърхностните води и водни обекти включва водовземане и
ползване на водния обект.
(2) Извън общото водовземане и ползване, използването на повърхностните води и водни
обекти се осъществява въз основа на издадено разрешително.
(3) Разрешително за използване на повърхностни води се изисква за водностопански системи
и съоръжения в етап на:
1. проектиране;
2. строителство;
3. експлоатация.
(4) Не се изисква разрешително за използване на повърхностни води:
1. за преобразуване енергията на водата без отклоняването й от речното течение в
електрическа чрез турбини с мощност до 20 киловата;
2. за дейностите по защита на населението при обявено кризисно положение по реда на
Закона за управление при кризи;
3. за подземно или въздушно преминаване на съоръжения, без да оказват въздействие върху
водния обект;
4. за поддържане проводимостта на речните легла с цел почистване от храсти, дървесна
растителност и отпадъци.
(5) За извършване на посочените дейности по ал. 4, т.3 и т.4 е необходимо 30-дневно
предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция, което се изпраща с обратна разписка
от ползвателя на водния обект, в случаите по т. 4 от кмета на общината.
(6) В случаите по ал.4, т.4 е необходимо предварителното писмено уведомяване на
басейновата дирекция да бъде придружено със становище от Държавното лесничейство.
Чл. 3. (1) Разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти се издава по
реда, предвиден в Глава четвърта от Закона за водите.
(2) Разрешеното право за използване на повърхностните води и водните обекти не може да се
преотстъпва на трето лице.
(3) Право на използване на различни райони от един воден обект се разрешава от
компетентния орган чрез издаване на отделни административни актове за всеки един от тях.
Чл. 4. Присъединяването на водопроводната система, за водоснабдяване на обекти в процес
на проектиране и строителство, към водовземни съоръжения за повърхностни води се извършва при
монтирани водомери за измерване на ползваните водни обеми, пломбирани от басейновата дирекция.
Чл. 5. (1) Заявлението за издаване на разрешително за използване на повърхностни води и
водни обекти се подава от кандидатите до компетентния орган по чл. 52 от Закона за водите.
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(2) Компетентният орган, в едномесечен срок проверява дали съдържанието на заявлението и
на приложените документи отговарят на изискванията на чл. 60, ал. 1, 2 и 3 от Закона за водите.
(3) Когато не са изпълнени изискванията, компетентният орган уведомява с писмо заявителя
да отстрани недостатъците в 14-дневен срок. В случай че неточностите не бъдат отстранени,
процедурата по разглеждане на заявлението се прекратява.
(4) Продължаване на срока по ал.3 може да се поиска от заявителя с писмена молба при
наличието на особени непредвидени обстоятелства, придружена със съответните убедителни
документи.
Чл. 6. (1) За правото на използване на водите и водните обекти се заплаща годишна такса на
база ползвани обеми, водни количества или площи от водния обект определена с Тарифата за
таксите по чл.194, ал.6 от Закона за водите.
(2) За правото на ползване на водните обекти за изграждане на нови и реконструкция и
модернизация на съществуващи системи и съоръжения се заплаща такса за право на строеж върху
публична държавна собственост, въз основа на заетата застроена площ.
(3) За правото на ползване на водните обекти с цел изграждане и преминаване на съоръжения
се заплаща такса, определена с Тарифата за таксите по чл.194, ал.1 от Закона за водите.
(4) Когато за нормалното функциониране на обекта се налага определяне на акватория за
ползване, за същата се заплаща такса за право на използване, въз основа на площта на акваторията,
съгласно Тарифата за таксите по чл.194, ал.1 от Закона за водите.
Чл. 7. Решенията по чл.67 и чл.68 от Закона за водите се основават на преценката за
съчетаване на интересите и ефективността от използването за кандидата със степента на
въздействие върху водния обект.
Чл. 8. Компетентният орган издава разрешително или отказва издаването на разрешително с
мотивирано решение при спазване на посочените в чл. 67 от Закона за водите срокове.
Чл. 9. При спазване на етапността на реализиране на инвестиционното намерение, във всеки
един отделен етап, компетентният орган определя параметрите на използването на водите и водния
обект и свързаните с него основни технически параметри на съоръженията, определени в съответния
етап на проектиране.
Чл. 10. (1) Приемане и въвеждане на обекти в експлоатация се извършва по реда на Закона за
устройство на територията.
(2) В състава на комисията за приемане на обект в експлоатация се включва и представител
на басейновата дирекция.
(3) Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация се изпраща:
1. в басейновата дирекция - когато компетентен орган за издаване на разрешителното за
използване на повърхностен воден обект е директорът на басейновата дирекция;
2. в дирекция “Води” и басейновата дирекция - когато компетентен орган за издаване на
разрешителното за използване на повърхностен воден обект е министърът на околната среда и
водите.
Глава втора
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ
И ВОДНИ ОБЕКТИ
Раздел 1
Водовземане от повърхностни води и водни обекти
Чл.11. (1) Редът и начинът на използването на водите на комплексните и значими язовири по
Приложение № 1 към чл.13, т. 1 от Закона за водите се определя в годишен и месечни режимни
графици.
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(2) Режимните графици са неразделна част от разрешителното за водовземане от язовирите
по Приложение № 1 към чл.13, т. 1 от Закона за водите.
(3) При съставяне на режимните графици се спазва следният ред за удовлетворяване на
исканията:
1. за питейно-битови цели;
2. за земеделски цели;
3. други цели, включително промишлени цели и хидроенергетика.
(4) Не се допуска използване на води от язовирите по Приложение № 1 към чл.13, т. 1 от
Закона за водите без наличие на удостоверение по чл.10, ал 3.
Чл. 12. (1) С годишния график се определя стратегията за използване на водите на язовирите
по Приложение 1 към чл.13, т.1 от Закона за водите през съответната година.
(2) Определените с годишния график водни обеми не могат да превишават определените с
разрешителното за водовземане.
Чл. 13. (1) Годишният график се утвърждава от министъра на околната среда и водите до 10
февруари на текущата година.
(2) До 20 декември на предходната година, титулярите на разрешителни за водовземане,
заявяват писмено необходимите им по месеци и общо за годината водни обеми при условията на
средна година (с обезпеченост 50%), средно суха година (с обезпеченост 75%) и много суха година (с
обезпеченост 95%).
(3) Планираните ремонти на системите и съоръженията на язовирите включени в Приложение
№ 1 към чл.13, т. 1 от Закона за водите, за които ремонтът предполага нарушаване на
водоподаването, и които са включени в графика на предприятието за следващата година, се заявяват
до 20-ти декември на предходната година и се отразяват в годишните графици.
(4) При възникване на необходимост за промяна в работните програми на предприятията за
планирани ремонтни работи, същите се отразяват в месечните графици.
(5) Годишният график се изпраща на заинтересованите министерства – Министерството на
държавната политика при бедствия и аварии (МДПБА), Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ), Министерството на земеделието и продоволствието (МЗП),
Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) и на Басейновите дирекции.
Чл. 14. (1) С месечните графици се определят месечните водни обеми, които не могат да
бъдат надвишавани от титуляра, освен в случаите по ал. (5) на чл. 14
(2) Месечният график се изготвя, като се вземат предвид актуалната информация за
състоянието на язовира през предходния месец, определената с годишния график стратегия,
прогнозата за очаквания приток, хидрометеорологичната обстановка и преценката на исканията в
месечната заявка от титулярите на разрешителни за водовземане.
(3) При необходимост с месечните графици се прехвърлят води или се определят свободни
обеми за поемане на очакван приток.
(4) Поддържането на определените с месечния график обеми за поемане на очакван приток
се осъществява чрез водноелектрическите централи, а при невъзможност - чрез основен изпускател.
(5) Разрешеният лимит може да бъде надвишен, в случай на определен с месечния график
обем за поемане на очакван приток или при възникване на непредвидими и/или изключителни
ситуации по смисъла на Закона за водите.
Чл. 15. (1) Месечният график за използване на водите от комплексните и значими язовири по
Приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите се утвърждава от министъра на околната среда и
водите не по-късно от предпоследния работен ден на предходния месец.
(2) До 23-то число на предходния месец, титулярите на разрешителни за водовземане,
представят в дирекция “Води” на Министерство на околната среда и водите актуализирана месечна
заявка за необходимия обем вода и планираните ремонти на системите и съоръженията на язовирите
от Приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите за следващия месец.
(3) На 25-то число на текущия месец, търговските дружества, които осъществяват
техническата експлоатация на язовирите и съоръженията към тях, представят в дирекция “Води” на
Министерство на околната среда и водите наличните обеми в язовирите.
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(4) Месечните графици се публикуват на интернет страницата на Министерството на околната
среда и водите, не по-късно от последния ден на преходния месец, за което писмено се уведомяват
титулярите на разрешителните и заинтересованите ведомства.
(5) При необходимост, министърът на околната среда и водите може да измени месечния
график, за което писмено уведомява заинтересованите страни.
Чл. 16. (1) Услугата “водоподаване” е търговска сделка и търговците, които я осигуряват и
осъществяват техническата експлоатация на язовирите и съоръженията към тях, уреждат
взаимоотношенията си с титулярите на разрешителните, издадени по смисъла на Закона за водите, в
съответствие с принципите на търговското право и гражданското законодателство.
(2) Неспазването на уредените по ал. 1 взаимоотношения е основание за отнемане на
разрешителното.
Чл. 17. Търговските дружества, които осъществяват техническата експлоатация на язовирите
и съоръженията към тях представят в дирекция “Води” на Министерство на околната среда и водите
ежедневно информация за наличните обеми в язовири по Приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона
за водите и за водностопанския баланс - по десетдневки и месечно, на следващия работен ден.
Чл. 18. (1) Контролиращ орган по изпълнение на режимните графици е министърът на
околната среда и водите и директорът на басейновата дирекция.
(2) Басейновите дирекции подготвят информация за резултатите от ежемесечния контрол по
изпълнение на режимните графици и я изпращат в дирекция “Води” на Министерство на околната
среда и водите не по-късно от 15-то число на следващия месец.
Чл. 19. (1) За оперативното управление на водите на национално ниво, в дирекция “Води”
ежемесечно се изготвя информация за състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и
значими язовири, включени в Приложение 1 към чл. 13, т.1 на Закона за водите.
(2) Информацията по ал.1 съдържа данни, оценка и анализ на състоянието на водите в
язовирите.
(3) Информацията по ал.1 се изготвя до 10-то число на следващия месец.
(4) Информацията по ал.1 се изпраща в Министерски съвет.
(5) Информацията по ал.1 се публикува на интернет страницата на Министерството на
околната среда и водите.
Чл. 20. (1) За оперативното управление на водите на национално ниво, при възникване на
непредвидими и/или изключителни ситуации по смисъла на Закона за водите, търговските
дружествата, в активите на които са включени водностопанските системи и съоръжения, предоставят
в дирекция “Води” при поискване ежедневно, по факс и/или електронна поща информация за
състоянието на язовирите по Приложение 1 към чл.13, т.1 на Закона за водите, стопанисвани от тях.
(2) За оперативното управление на водите на басейново ниво, при възникване на
непредвидими и/или изключителни ситуации по смисъла на Закона за водите, областните управители,
кметовете на общини и търговските дружества, които притежават водностопански системи и
съоръжения, включително водохранилища, предоставят в басейновата дирекция при поискване,
ежедневно по факс и/или електронна поща информация за състоянието на водните обекти.
(3) Басейновата дирекция ежедневно обобщава получената по ал. 2 информация и изпраща в
дирекция “Води” на Министерство на околната среда и водите анализ на информацията.
(4) Дирекция “Води” при възникване на непредвидими и/или изключителни ситуации по
смисъла на Закона за водите изготвя ежедневно анализ на получената по ал. 1 и 3 информация.
Чл. 21. (1) Разрешително за водовземане се издава на:
1. физически лица:
а) собственици или ползватели на недвижим имот, разположен до границата на повърхностен
воден обект, за задоволяване на собствени потребности.
б) регистрирани като земеделски производители - когато водовземането е с цел производство
на растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба;
2. търговски дружества и еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон и
юридически лица с нестопанска цел – в останалите случаи.
Чл. 22. (1) За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект,
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кандидатът подава заявление до компетентния орган.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. трите имена и постоянен адрес на кандидата - за физическите лица, съответно фирма и
седалище - за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;
2. адрес за кореспонденция;
3. телефон и факс за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява и
представлява дружеството;
4. единен граждански номер за физическите лица или единен идентификационен код за
юридическите лица и едноличните търговци;
5. цел на водовземането;
6. воден обект;
7. местата на водовземане, потребление и заустване, включително надморската височина и
географски координати на съоръженията;
8. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния
класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място на
водовземане;
9. параметри на исканото водно количество, включително годишна водна маса и режим на
използване.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документ за платена такса за издаване на разрешителното;
2. нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние за юридическите лица
и едноличните търговци, издадено до 3 месеца преди подаване на заявлението;
3. копие от карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ за юридическите лица и
едноличните търговци;
4. актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от
компетентен орган (за водовземане от река Дунав, компетентен орган е Изпълнителната агенция по
проучване и поддържане на река Дунав, за останалите случаи – Общинските служби по земеделие и
гори);
5. обосновка на заявеното (необходимо) водно количество, съгласно съответните норми за
водопотребление;
6. удостоверение за регистрация като земеделски производител - при водовземане,
предназначено за производство на растителна и/или животинска продукция, предназначена за
продажба;
7. документ от “В и К” оператор или друг компетентен оператор, удостоверяващ възможността
за включване на отпадъчните води от обекта, който се иска да бъде водоснабден, в съществуваща
канализационната система.
8. място и начин на заустване на отпадъчните води и/или място и начин на отвеждане на
възвратимите води - когато не съществува възможност за включване на отпадъчните води в
съществуваща канализационна система;
9. документи за собственост или за право на използване на имотите, които ще бъдат
водоснабдени или напоявани, освен в случаите на водовземане с цел питейно-битово
водоснабдяване на населени места и селищни образувания.
(4) За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез
водостопански системи и съоръжения в етап на проектиране към заявлението се прилагат и:
1. прединвестиционно проучване, съдържащо хидроложка част, водностопански изследвания,
разработено съгласно изискванията на Закона за устройство на териториите;
2. проект на санитарно-охранителна зона, когато искането е за питейно-битово
водоснабдяване;
3. сравнителна оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда, когато искането е
за хидроенергетика;
4. документ от органите на Националната служба за пожарна и аварийна безопасност, когато
искането е и/или за пожарогасене;
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(5) За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез
водостопански системи и съоръжения в етап на строителство към заявлението се прилагат и:
1. документи удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат
засегнати от строителството на съоръженията;
2. становище на компетентните органи относно възможността за промяна на
предназначението на земеделските територии и на горите и земите от горския фонд, които ще бъдат
засегнати;
3. влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда или решение да
не се извършва оценка на въздействието върху околната среда в случаите, определени в Закона за
опазване на околната среда, за инвестиционни предложения и/или разширения, пряко свързани с
исканото разрешително;
4. договор удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията за съвместното им
използване, в случаите когато водовземането е свързано с ползването на съществуващи съоръжения;
5. съгласувателни становища на компетентните органи, при засягане на изградена
инфраструктура;
6. технически проект с хидроложка част, водностопански изследвания доказващи наличието на
исканото водно количество във водния обект, разработен съгласно изискванията на Закона за
устройство на териториите;
7. одобрен авариен план за времето на строителство.
(6) За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез
водостопански системи и съоръжения, в етап на експлоатация към заявлението се прилагат и:
1. документ за собственост на съоръженията или документ за въвеждане в експлоатация,
съгласно Закона за устройство на териториите;
2. екзекутивна документация, която съдържа:
а) чертежи за действително извършени строителни и монтажни работи;
б) доклад за техническото състояние и за възможността съоръжението да изпълнява
заявеното предназначение от инженер с пълна проектантска правоспособност, специалност
хидротехническо или хидромелиоративно строителство.
в) водностопански баланс доказващ наличието на исканото водно количество във водния
обект
3. договор удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията за съвместното им
използване, в случаите когато водовземането е свързано с ползването на съществуващи съоръжения;
4. документ от органите на Националната служба за пожарна и аварийна безопасност, когато
искането е и/или за противопожарни нужди;
5. одобрен авариен план за времето на експлоатация.
(7) За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с цел
завиряване на новоизградени водни обекти, към заявлението се прилага и проект за завиряване.
(8) За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект за
прехвърляне на води между речните басейни, към заявлението се прилага и:
1. хидроложка част и водностопански изследвания доказващи наличието на исканото водно
количество във водния обект, както и доказателства относно необходимостта от прехвърлянето на
води;
2. проект доказващ необходимостта от прехвърляне на води.
Чл. 23. (1) Инвестиционните проекти в различните етапи по чл. 2, ал. 3 и сравнителната оценка
на енергийните ползи и на вредите за околната среда по чл. 22, ал.4, т.4, се изготвят от лица, които
притежават професионална квалификация „магистър-инженер” по специалността, свързана с вида на
исканото разрешително и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране.
Чл. 24. (1) Обосновката на необходимите водни количества се разработва за всяка
предвиждана цел на водовземане от повърхностните води, при определените в наредбата по чл.117а,
ал.2 от Закона за водите норми за водопотребление.
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(2) За целите на ползване на водите, за които в наредбата по чл.117а, ал.2 от Закона за
водите не са определени норми за водопотребление, обосновката по ал.1 се извършва съобразно
технологичните изисквания за конкретната цел, като се прилагат техническите спецификации на
съоръженията, въз основа на които е определено исканото (необходимото) водно количество.
(3) Когато водовземането се реализира, чрез повече от едно съоръжение, в обосновката по
ал.1 се посочват и целите на ползване на водата от отделните съоръжения.
(4) В обосновката по ал.1 се посочва и:
1. групиране на целите за ползване на водата, съгласно изискванията на Тарифата за
таксите по чл.194, ал.1 от Закона за водите;
(5) Необходимите количества за поддържане на обем вода за пожарогасене се отнасят
пропорционално към всяка от предвидените цели на ползване на водите.
Чл. 25. (1) Обхват и съдържание на хидроложката част:
1. орохидрографска характеристика за водния обект, предмет на проучване;
2. кратка климатична характеристика (само за специфичните климатични елементи, касаещи
вида на водовземането и работата на съоръженията);
3. характеристика на годишния отток за естествен режим, която включва:
а) модул на оттока – Мо [л/сек/км2];
б) коефициенти на вариация и асиметрия – Cv и Cs;
в) водни количества – Q [м3/сек или л/сек] за средна и нормативна за проучването година;
г) водни обеми – W [хил. или млн. м3] за съответните по обезпеченост години;
д) процентно разпределение на оттока за години с характерна обезпеченост [%];
е) месечни, по деседневки или ежедневни стойности за оттока на водоизточника при
водовземането и трайностни криви, необходими за водностопанските изследвания при естествен и
нарушен режим на оттока (при искане за разрешително за водовземане за ВЕЦ)
4. минимално допустим отток, който ще се осигурява след водовземането – разработен по
препоръчвана от МОСВ методика или норма.
а) до разработване и утвърждаване на методика за определяне на минимално допустимия
отток в реките, приложима за територията на цялата страна, за съхраняване на речните екосистеми
да се осигурява в реките отток равен на 10 % от средното многогодишно водно количество, което не
може да бъде по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % за
съответния пункт.
б) при възникване на спорна ситуация относно определеното по буква “а” водно количество,
минимално допустимият отток в реките да се определи след извършване на изследвания за
установяване на взаимовръзка между биологични и хидрологични показатели и допустимо
въздействие от нарушаването на взаимовръзката.
в) за реките от Южното Черноморие - отнемане на вода от реките да се извършва при наличие
на воден отток по-голям от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 50 %.
г) в участъци от речни течения, след изградени водохранилища или водохващания за питейнобитово водоснабдяване да протичат водни количества необходими за нормалното функциониране на
екосистемите, след приоритетно задоволяване на питейно-битовото водоснабдяване.
д) в речни участъци след водохранилища, които са в експлоатация повече от 25 години,
възстановяването на минимално допустимият отток да се извършва като подаваното водно
количество се увеличава постепенно в зависимост от наличните и новосъздадени технически
възможности и се следи поведението на екосистемите чрез биологичен мониторинг. Проектирането и
изграждането на съоръжения за изпускане на минималния воден отток да се извърши до 2010 год.
5. определяне размера на максималното водно количество, характеризиращо високата вълна,
при различни обезпечености в зависимост от класа на съоръжението към всички пунктове от речното
течение, където се предвиждат различни съоръжения.
6. характеристики на общия наносен отток за целия период и за характерни по водност години
(при всички случаи на изграждане на напречни съоръжения, регулиращи съоръжения или коригиране
на речното легло)
7. характеристики на речния морфологичен процес (при необходимост)
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8. характеристики на температурния режим на водното течение към пукта на водовземане (при
водовземания за питейно-битово и промишлено водоснабдяване, аквакултури и напояване)
9. водностопански баланс - при необходимост, за доказване възможността за ползване на
води, отчитайки разрешените лимити на ползватели над и под пункта на проучване. Изготвя се в
табличен вид за всяка характерна по обезпеченост година по месечно във водни обеми или средни
месечни водни количества.
10. оценка на балансовите елементи за естествен режим – валеж, отток, сумарно изпарение.
11. изводи и препоръки – възможно ли е водовземането при наличния воден ресурс и как ще
се отрази то върху по-долу разположените потребители.
(2) Когато водовземането от повърхностен воден обект е за питейно-битово и/или промишлено
водоснабдяване, хидроложката част трябва да съдържа и параметри на оттока и водностопански
баланс за средна (50%) и много суха (95 или 98 %) години, както и трайностни криви на водните
количества за средна и много суха години.
(3) Когато водовземането от повърхностен воден обект е за напояване, хидроложката част
съдържа и параметри на оттока и водностопански баланс за средна (50%) и средно суха (75%) години,
както и:
1. напоявана площ - Fбр. [дка];
2. напоителни норми – N 50% бр. N 75% бр.;
3. потребление – R = F х N [хил. или млн. м3] за средна и средно суха година;
4. трайностна крива на водните количества за характерните по водност години.
(4) Когато водовземането от повърхностен воден обект е за аквакултури и свързаните с тях
дейности, хидроложката част съдържа и параметри на оттока и водностопански баланс за средна
(50%) и средно суха (75%) година, както и оценки на загубите от изпарение и филтрация;
(5) Когато водовземането от повърхностен воден обект е за производство на електроенергия,
хидроложката част съдържа и параметри на оттока и водностопански баланс за средна (50%) и суха
(85%) година, както и предложение за застроеното водно количество.
(6) Не се изисква представяне на хидроложка част, когато разрешителното за водовземане е
от река Дунав, Черно море или от язовирите по Приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите.
Чл. 26. (1) Сравнителната оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда по чл.
22, ал. 4, т. 4 съдържа:
1. характеристика на инвестиционното предложение;
2. анализ на влиянието, което оказва отнетото водно количество върху водите в речното легло
след водовземането и свързаните с тях екосистеми – при различни варианти на застрояване;
3. оценка на необходимите минимални водни количества, които ще се осигуряват по дължина
на участъка, в който потенциала на водата се преобразува в електрическа енергия;
4. оценка на изменението на производството на ел.енергия при оптимално застрояване на
централата и при различни минимално допустими водни количества. Оценка на риска за водната
екосистема.
(2) При изготвянето на сравнителната оценка по ал. 1 се спазват следните изисквания:
1. не се разрешава изграждането на ВЕЦ на течащи води, когато средномногогодишното водно
количество в реката е по-малко от 100,0 л/сек.;
2. не се изграждат открити напорни тръбопроводи в обхвата на леглата на реките;
3. при изграждане на ВЕЦ, сравнителната оценка обхваща използването на енергийния
потенциал на участъка от водното течение, включващ всички съществуващи потребители и
посочените за използване пунктове.
Чл. 27. Компетентният орган подготвя съобщение за публично обявяване на искането, което
съдържа:
1. целта на заявеното водовземане;
2. воден обект;
3. съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането;
4. място на водовземане, местност, административно-териториална единица, кода по единния
класификатор на административно-териториални единици;
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5. параметри на водовземането – водно количество, месечен и годишен воден обем, режим на
водовземане;
6. условия, при които ще се предостави правото за водовземане;
7. мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица.
Чл. 28. (1) Разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. номер и дата на издаване на акта;
3. правни и фактически основания за издаване на акта;
4. трите имена и постоянен адрес на титуляра на разрешителното за физическите лица,
съответно - фирма и седалище за юридическите лица и едноличните търговци, регистрирани по
Търговския закон;
5. единен граждански номер за физическите лица или единен идентификационен код за
юридическите лица и едноличните търговци;
6. цел на водовземането;
7. воден обект;
8. местата на водовземане, потребление и заустване, включително надморската височина и
географски координати на съоръженията;
9. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния
класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място на
водовземане;
10. параметри на разрешеното водно количество;
11. съоръжения за водовземане, технически параметри и оборудване на съоръженията;
12. срок на действие на разрешителното. Срок за започване на строителството, срок за
завършване на строителството, съответно срок за въвеждане в експлоатация на обекта;
13. задължение за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата
за предоставеното право на водовземане, за разрешителни в етап експлоатация;
14. задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата
за мониторинг и програмата за мониторинг, за разрешителни в етап експлоатация;
15. условия, при които се предоставя правото за водовземане;
16. контролиращ орган;
17. разпределение на разрешените обеми;
18. минимално допустим отток в реката след водовземното съоръжение;
19. начален срок за упражняване на правото на водовземане;
20. задължения за монтиране на измервателни устройства за отнеманите водни количества, за
разрешителни в етап експлоатация;
21. място за заустване на отпадъчните води или начин на отвеждане на възвратимите води.
(2) Когато разрешителното за водовземане е от река:
1. в условията, при които се предоставя правото за водовземане се вписва и:
а) изграждане на рибен проход в съответствие с изискванията на Закона за рибарството и
аквакултурите, позволяващ осъществяване на миграции на аквакултурите, когато тя е
възпрепятствана;
б) техническо осигуряване на целогодишното подаване на минимално водно количество за
нормално функциониране на екосистемите в руслото на реката след мястото на водовземането;
в) гарантирането на възможността на гражданите на общо водоползване и/или ползване на
реката в участъка на ВЕЦ;
г) поддържането на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м надолу по
течението на реката след мястото на водовземане или след изтичалото на ВЕЦ.
д) в състава на комисията по чл. 5, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 72/15.08.2003), в качеството
на специализирани контролни органи да участват и представители на басейновата дирекция.
2. в задълженията, при които ще се ползва вода се вписва и:
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а) монтиране на измервателни устройства, за разрешителни в етап експлоатация;
б) поддържането на изправността на измервателните устройства през целия срок на действие
на разрешителното, за разрешителни в етап експлоатация;
в) уведомяването на басейновата дирекция за всяка промяна или неизправност в
измервателните устройства по време на тяхната експлоатация в срок от 3 дни от настъпването, за
разрешителни в етап експлоатация.
(3) Когато разрешителното за водовземане е за ВЕЦ, която ще се изгражда на питеен
водопровод, в условията, при които се предоставя правото за водовземане се вписва и гарантирането
на експлоатационната сигурност на съществуващия водопровод и нормалното питейно
водоснабдяване на населените места.
(4) Когато разрешителното за водовземане е за изграждане на деривационен тип ВЕЦ, в
условията при които се предоставя правото за водовземане се вписва и забрана за изграждане на
открит напорен тръбопровод в обхвата на речното легло.
(5) При разрешаване на водовземанията да се спазват приоритетите за задоволяване на
исканията по смисъла на чл. 50, ал.4 и ал. 5 от Закона за водите.
Чл. 29. В зависимост от етапа на реализиране на инвестиционно намерение разрешителното
за използване на повърхностен воден обект съдържа характерни условия за изпълнение на дейността.
Чл. 30. При спазване на етапността по чл. 2, ал. 3 в разрешителните за използване на
повърхностни води, срокът на действие да бъде:
1. за етап проектиране - до 3 години;
2. за етап строителство – необходимият срок за завършване на обекта, но не повече от 3
години;
3. за етап експлоатация:
а) до 35 години - за завиряване;
б) до 25 години - за водовземане с цел питейно-битово водоснабдяване;
в) до 10 години - за водовземане от комплексни язовири, за хидроенергийни и
хидромелиоративни цели и във всички останалите случаи
Чл. 31. Титулярът на разрешителното за водовземане за обект в етап на проектиране или
строителство, следва да подаде заявление за използване за следващия етап, не по-късно от 6 месеца
преди изтичането на издаденото разрешително.
Чл. 32. (1) Компетентният орган за издаване на разрешително може да продължи срока за
завършване на строителството, посочен в разрешителното, при условие, че титулярът на
разрешителното представи убедителни доказателства, които да сочат, че при подаване на молба в
срока по чл. 78 от Закона за водите, са осъществени конкретни действия по строителството на обета,
или такива, че в близко бъдеще строителството ще бъде осъществено, както и доказателства, че
правото на водовземане не е в противоречие с нормативни разпоредби, планови предвиждания и
обществени интереси.
(2) Компетентният орган за издаване на разрешително може да измени издаденото
разрешително, в случаите когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, при условие,
че титулярът на разрешителното представи обосновка на исканата промяна и документ за платена
такса за правото на водовземане за срока на действие на разрешителното по чл. 194 от Закона за
водите
(3) Продължаване сроковете поставени в разрешителното и/или изменение на разрешително
става с решение на органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите.
Чл. 33. Водоползвателите имат задължение:
1. да осигуряват целогодишно подаване на минимално водно количество необходимо за
нормалното функциониране на екосистемите в реката;
2. да гарантират водното количество в реката по-голямо или равно на екологичния минимум за
пункта на водовземане, след водохващането;
3. да използват водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на
тяхното предоставяне;
4 да не допускат нарушаване на обществени интереси и придобити права упражнявани по
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отношение на водните обекти и водостопанските системи и съоръжения;
5. да поддържат в необходимото състояние крайбрежните заливаеми ивици в съответствие с
нормативните изисквания, включително като извършва периодично почистване и маркировка на
използвания участък от реката;
6. да осъществяват технологични, хидротехнически, агротехнически, водоохранителни и други
мероприятия, когато това е предвидено в условията при предоставяне на използването в сроковете
определени в разрешителното.
Чл. 34. (1) Водовземните съоръжения за повърхностни води се оборудват с одобрени по
реда на Закона за измерванията водомер за измерване на ползваните водни обеми;
(2) Забранява се монтиране на водопроводни отклонения или други съоръжения между
водовземното съоръжение и водомера по ал.1.
Чл. 35. (1) Собственият мониторинг на количественото състояние на повърхностните води,
включва ежемесечно измерване на ползваните водни обеми.
(2) Измерванията по ал.1 се записват в специален дневник, който се съхранява за срока на
разрешеното водовземане
(3) Данните от измерванията по ал.1 се изпращат ежегодно в срок до 31 януари на
следващата година в басейновата дирекция.
Раздел 2
Ползване на повърхностни водни обекти
Чл. 36. Разрешително за ползване на повърхностен воден обект се издава на:
1. физически лица:
а) за изграждане на водовземно съоръжение, за задоволяване на собствени потребности,
когато собственият недвижим имот е разположен до границата на повърхностен воден обект;
б) за изграждане на водовземно съоръжение – с цел производство на растителна и/или
животинска продукция, предназначена за продажба от регистрирани земеделски производители;
2. търговски дружества и еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон и
юридически лица с нестопанска цел – в останалите случаи.
Чл. 37. Разрешително за ползване на повърхностен воден обект се издава за:
1. изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и
съоръжения за:
а) регулиране на оттока;
б) линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и
проводи, с изключение на съоръжения, които преминават подземно или въздушно, без да се оказва
въздействие върху водния обект.
в) защита от вредното въздействие върху водите;
г) заустване на води;
д) пристанища и кейове;
е) отдих и воден спорт;
ж) водовземане от повърхностни води;
2. аквакултури и свързаните с тях дейности в:
а) крайбрежните и вътрешните морски води;
б) язовирите и езерата;
в) вътрешните реки.
3. изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти от:
а) река Дунав;
б) крайбрежните и вътрешните морски води;
в) принадлежащите земи на водохранилищата;
г) леглата на естествените вътрешни реки;
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д) коригираните речни участъци при доказана необходимост от изземване на излишни земни
маси при ремонтно-възстановителни работи за възстановяване на проектните параметри на
корекцията.
4. други цели извън общото ползване, включващи човешки дейности, при извършването на
които се оказва значимо въздействие върху естественото състояние на водите или водния обект.
Чл. 38. (1) Разрешително за ползване на повърхностен воден обект се издава от министъра на
околната среда и водите, когато искането е за:
1. ползване на язовирите по приложение №1 към чл.13, т.1 от Закона за водите;
2. ползване на вътрешните морски води и на териториалното море (с изключение за
ползването за целите на водния транспорт);
3. ползване на река Дунав (с изключение за ползването за целите на водния транспорт).
(2) Разрешително за ползване на повърхностен воден обект в останалите случаи се издава от
директора на басейновата дирекция.
Чл. 39. (1) За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
кандидатите подават заявление до компетентния орган.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. трите имена и постоянен адрес на кандидата за физическите лица, съответно - фирма и
седалище за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;
2. адрес за кореспонденция;
3. телефон и факс за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява и
представлява дружеството;
4. единен граждански номер за физическите лица или единен идентификационен код за
юридическите лица и едноличните търговци;
5. цел на ползването;
6. воден обект;
7. място на ползването, включително надморската височина и географски координати на
съоръженията;
8. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния
класификатор на административно-териториалните и териториални единици – за всяко място на
ползване;
9. параметри на исканото ползване.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. документ за платена такса за издаване на разрешителното;
2. нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние за юридическите лица
и едноличните търговци, издадено до 3 месеца преди подаване на заявлението;
3. копие от карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ (за юридическите лица и
едноличните търговци);
4. актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от
компетентен орган (за водовземане от река Дунав, компетентен орган е Изпълнителната агенция по
проучване и поддържане на река Дунав, за останалите случаи – Общинските служби по земеделие и
гори);
5. становища от Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция “Пристанищна
администрация”, Изпълнителна агенция “Морска администрация” и Държавно предприятие
“Пристанищна инфраструктура” към Министерство на транспорта, в случаите когато заявлението е за
ползване на река Дунав, вътрешните морски води или териториалното море.
6. влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда или решение да
не се извършва оценка на въздействието върху околната среда в случаите, определени в Закона за
опазване на околната среда, за инвестиционни предложения и/или разширения, пряко свързани с
исканото разрешително
(4) Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
за изгражданите на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения
към заявлението се прилагат и:
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1. технически проект, съгласно изискванията на Закона за устройство на териториите;
2. съгласувателни становища на компетентните органи свързани със засягане на изградена
инфраструктура;
3. договор със собственика на съоръженията в случаите когато ползването на водния обект е
свързано с ползването на съществуващи съоръжения;
4. съгласувателни становища на компетентни органи, свързани с възможността за промяна на
предназначението на земеделските територии и на горите и земите от горския фонд, които ще бъдат
засегнати;
5. одобрен авариен план за действие при непредвидими или извънредни обстоятелства по
смисъла на Закона за водите.
(5) Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
за аквакултури и свързаните с тях дейности, към заявлението се прилагат и:
1. становище с актуална скица и карта с граници на площта, в която ще се извършва
дейността, определена с географските координати на определящите ги точки, размер на исканата
площ, съгласувана от басейнова дирекция Варна, в случаите на ползване на морски води;
2. съгласувателни становища от Главния щаб на военноморските сили на Република България
и от Изпълнителна агенция “Морска администрация”, в случаите на ползване на морски води,
издадени след становището на басейнова дирекция Варна;
3. съгласувателно становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, относно
зоните за стопански риболов и зоните за рибовъдство в големи язовири, при случаи на интензивно
отглеждане на аквакултури в садки и язовира не е зониран;
4. прединвестиционно проучване за дейността аквакултури и свързаните с тях дейности в
случайте на интензивно отглеждане на аквакултури - кратко описание за предвижданата дейност,
схеми и технически параметри на предвижданите за изграждане съоръжения, конструкция на
съоръжението и технология на изграждането и дейността, срокове и етапи на изграждане на
съоръженията, ако се предвиждат такива и съответно за дейността;
5. проект за промяна предназначението на водния обект, който се иска за ползване, ако се
предвижда такова, изготвен за новата технология на използване от лице притежаващо
професионална квалификация „магистър-инженер” по специалността, свързана с вида на исканото
разрешително и регистрирано по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране.
6. предполагаемият срок за започване на строителство, срок за въвеждане в експлоатация на
цялото съоръжение и данни за срока на изграждане на съоръженията, етапи на изграждане,
придружени със скица и географските координати за съответния етап.
7. концесионен договор или договор за наем, аренда и др., при ползване на водни обекти
общинска собственост;
8. протокол от Комисия на гражданска защита за техническото състояние на водния обект, при
ползване на водни обекти общинска собственост;
(6) Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
за отдих и воден спорт чрез плавателни съоръжения към заявлението се прилагат и:
1. документ за регистрация и годност на плавателното съоръжение от Изпълнителна агенция
“Морска администрация”;
2. одобрен авариен план за действие при непредвидими или извънредни обстоятелства по
смисъла на Закона за водите.
3. предварителен договор за транспортиране на отпадъчните води и битовите отпадъци или
проект за пречистване на отпадъчните води, в случаите когато такива се формират от извършваната
дейност на плавателното съоръжение;
4. техническа обосновка за начина на отвеждане и пречистване и мястото на заустване на
отпадъчните води, когато не съществува възможност за включване на отпадъчните води в
съществуваща канализационна система.
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5. становище от басейновата дирекция с актуална скица или карта с означени размер и
граници на площта, в която ще се извършва дейността, определена с географските координати на
определящите ги точки, в случаите когато компетентен орган е министъра на околната среда и водите.
6. нотариален акт за собственост или нотариално заверен договор за ползване на имот и/или
съоръжение за пристан и домуване на плавателните средства.
7. при заявление за ползване на воден обект - участък от река, е необходимо да се представи
и: брой и регистрационен номер на всяко плавателно съоръжение, с което ще извършва дейността;
дължина и ширина на заявения участък; при ползване на участък от река в границите на защитена
територия - съгласувателно становище от Регионалната инспекция по околна среда и водите.
(7). Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
за отдих и воден спорт, без плавателно съоръжение, към заявлението се прилагат и:
1. описание на дейността, която ще се извършва и с какви средства;
2. скица или карта с размер и граници на исканата площ, с географски координати на
определящите точки;
(8) Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
за изземване на наносни отложения от река Дунав към заявлението се прилагат и:
1. схема на заявения участък, издадена от ИА “Проучване и поддържане на река Дунав” при
Министерство на транспорта, посочваща местоположението на участъка с географски координати на
границите на участъка;
2. съгласуване на заявения участък с Министерство на отбраната;
3. технологичен проект, организация на изземването, в който да е посочено и мястото на
депониране на иззетия материал, което да отговаря на изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации
за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004), избор на метод за изземване и
график за реализиране на дейността;
4. при използване на плавателни съдове за изземване на наносни отложения - документи за
регистрация и годност на плавателното съоръжение от ИА “Морска администрация”.
(9) Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
за изземване на наносни отложения от крайбрежните и вътрешните морски води към заявлението се
прилагат и:
1. технологичен проект, организация на изземването, в който да е посочено и мястото на
депониране на иззетия материал, което да отговаря на изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации
за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, избор на технология за изземване и график за
реализиране на дейността;
2. документи за регистрация и годност на плавателните съоръжения от ИА “Морска
администрация”.
(10) Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
за изземване на наносни отложения от принадлежащите земи на водохранилищата към заявлението
се прилагат и технологичен проект за добив.
(11) Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
за изземване на наносни отложения от леглата на естествените вътрешни реки, към заявлението се
прилагат и:
1. сравнителна оценка на ползите от дейността и на вредите за околната среда;
2. технологичен проект за добив.
(12) Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
за изземване на излишни земни маси при ремонтно-възстановителни работи от съществуващите
коригираните речни участъци към заявлението се прилага и проект за извършване на ремонтновъзстановителните работи съгласно изискванията на Закона за устройство на териториите.
(13) Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
за други цели извън общото ползване, включващи човешки дейности, при извършването на които се

14

оказва значимо въздействие върху естественото състояние на водите или водния обект, към
заявлението се прилагат и:
1. актуална скица или карта с граници на площта, в която ще се извършва дейността,
определена с географските координати на определящите ги точки, размер на исканата площ,
издадена от компетентния орган;
2. характеристика на дейността: местонахождение, описание на водния обект и дейността;
технически параметри и граници; технология свързана с ползването на обекта и с извършване на
дейността; инфраструктура; анализ на влиянието, което оказва дейността върху, екосистемите във
водния обект;
3. прединвестиционното проучване за дейността с мерки за намаляване на отрицателното
въздействие от дейността върху компонентите на околната среда;
4. съгласувателни становища на компетентните органи свързани със засягане на изградена
инфраструктура или защитени територии;
5. влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда или решение да
не се извършва оценка на въздействието върху околната среда в случаите, определени в Закона за
опазване на околната среда, за инвестиционни предложения и/или разширения, пряко свързани с
исканото разрешително;
6. договор със собственика на съоръженията в случаите когато ползването на водния обект е
свързано с ползването на съществуващи съоръжения;
7. съгласувателни становища на компетентни органи, свързани с възможността за промяна на
предназначението на земеделските територии и на горите и земите от горския фонд, които ще бъдат
засегнати.
Чл.40. Сравнителната оценка на ползите от дейността и на вредите за околната среда по чл.
39, ал. 11, т. 1 съдържа:
1. характеристика на дейността: местонахождение, описание на водния обект и дейността;
технически параметри и граници; технология свързана с ползването на обекта и с извършване на
дейността; инфраструктура;
2. анализ на влиянието, което оказва дейността върху:
а) екосистемите в речното легло;
б) морфологичните изменения в речното легло;
3. оценка влиянието на дейността върху:
а) ерозионните процеси в посочения участък;
б) функционалността на съществуващи съоръжения;
4. оценка на вредите от дейността за околната среда;
5. мерки за намаляване на отрицателното въздействие от дейността върху компонентите на
околната среда;
6. оценка на ползите от дейността за околната среда;
7. заключение и препоръки.
Чл. 41. Технологичният проект по чл. 39, ал.10 и ал. 11, т.2 съдържа:
1. хидроложка разработка за динамичните запаси от наносни отложения с оценка за
допустимото изземване;
2. обосновка за избор на участъка, включително геодезично заснемане, схема и
пространствени граници;
3. избор и описание на технологията за изземване на материала;
4. график за добив и режим на работа;
5. транспортна схема на извозване на материалите, съгласувана със съответната община;
6. място за депониране на иззетия материал, което трябва да бъде извън границите на водния
обект и да отговаря на изискванията на Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци;
7. място за депониране на горния глинест слой, което трябва да бъде извън границите на
водния обект и да отговаря на изискванията на Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и
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изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
8. мероприятия за опазване на околната среда
Чл. 42. Компетентният орган подготвя съобщение за публично обявяване на искането, което
съдържа:
1. целта на заявеното ползване;
2. воден обект;
3. съоръжения, чрез които ще се реализира ползването;
4. място на ползване, местност, административно-териториална единица, кода по единния
класификатор на административно-териториални единици;
5. параметри на ползването – площ на ползването;
6. условия, при които ще се предостави правото на ползване;
7. място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.
Чл. 43. Технологичният проект и Сравнителната оценка на ползите от дейността и на вредите
за околната среда се изготвят от лица, които притежават професионална квалификация „магистъринженер” по специалността, свързана с вида на исканото разрешително и са регистрирани по реда на
Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
Чл. 44. (1) Разрешителното за ползване на повърхностен воден обект съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. номер и дата на издаване на акта;
3. правни и фактически основания за издаване на акта;
4. трите имена и постоянен адрес на титуляра на разрешителното за физическите лица,
съответно фирма и седалище за юридическите лица и едноличните търговци, регистрирани по
Търговския закон;
5. единен граждански номер за физическите лица или единен идентификационен код за
юридическите лица и едноличните търговци;
6. цел на ползването на водния обект;
7. воден обект;
8. място на ползване, включително надморската височина и географски координати на площта
за ползване;
9. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния
класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място на
ползване;
10. параметри на разрешеното ползване;
11. технически параметри на съоръжението;
12. срок на действие на разрешителното;
13. задължение за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата
за предоставеното право на използване;
14.задължение за собствен мониторинг;
15. условия, при които се предоставя правото за ползване на водния обект;
16. контролиращ орган.
(2) Неразделна част от разрешителното за ползване на повърхностен воден обект е схема на
разрешения участък.
(3) Когато разрешителното за ползване на повърхностен воден обект е за цел изграждане на
нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения:
1. в условията, при които се предоставя правото за ползване се вписва и:
а) представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и за
издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
б) да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване
участък;
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в) строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за Организация и
Изпълнение на Строителството /РПОИС/, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на
водите в реката;
г) своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от леглото на
реката, като се депонират извън района на водния обект, на място определено от общината и да
отговаря на изискванията на Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци;
д) по време на строителството да не се засягат съществуващи съоръжения - диги, бентове,
мостове и др.;
е) да не се допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти. Зареждането с
горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на
водния обект.
ж) след приключване на работа машините да се извеждат извън коритото на реката на
безопасно място;
2. в задълженията, при които ще се осъществява правото за ползване се вписва и:
а) да уведоми басейновата дирекция за датата на започване и завършване на строителството;
б) след завършване на строителството да се представи в басейновата дирекция схема, с
подробни точки и географски координати на извършеното строителство;
в) строителните работи да се извършват след изготвянето на Работен проект за Организация и
Изпълнение на Строителството /РПОИС/ за съоръженията към обекта;
г) да се разработи авариен план на действие при възникване на непредвидими и извънредни
обстоятелства по смисъла на Закона за водите по време на строителството;
(4) Когато разрешителното за ползване на повърхностен воден обект е язовир с цел
аквакултури и свързаните с тях дейности:
1. в условията, при които се предоставя правото за ползване се вписва и:
а) забрана за плаване на плавателни съдове извън разрешената за ползване акватория;
б) забрана за изпускане на води с цел улов на аквакултури;
в) при наличие на издадени разрешителни за водовземане да се спазват приоритетите
съгласно Закона за водите;
г) използваемата площ не може да бъде по-малка от 2/3 от общата площ (при максимално
завирен обем) на язовирното езеро за язовирите извън Приложение № 1 към чл.13, т. 1 от Закона за
водите.
2. в задълженията, при които ще се осъществява правото за ползване се вписва и:
а) разрешената за ползване акватория да се обозначи с трайни плаващи знаци;
б) трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг, които се определят от
басейновата дирекция и/или дирекция “Води” и да се осигури безопасен и постоянен достъп на
контролните органи до тях;
в) изследване на водите в разрешения район, да се извършва от акредитирана лаборатория,
на всеки шест месеца, съгласно изискванията в разрешителното за ползване на воден обект.
г) планът за собствен мониторинг, който е неразделна част от разрешителното за ползване на
повърхностен воден обект, да се представя на компетентния орган до един месец след влизане в сила
на разрешителното.
д) планът за собствен мониторинг, включва индивидуални, за всяко разрешително водни
проби за качеството на водите от водния обект в разрешения район, по посочени в разрешителното
показатели;
е) копие от протокола за извършения мониторинг и получените резултати да се изпраща в
басейновата дирекция, в седемдневен срок.
(5) Когато разрешителното за ползване на повърхностен воден обект е акваторията на Черно
море с цел аквакултури и свързаните с тях дейности (водорасли, черупкови организми и др.):
1. в условията, при които се предоставя правото за ползване се вписва и:
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а) изпълняване условията, поставени в становищата на Главния щаб на Военноморските сили
и на ИА “Морска администрация”;
б) планът за собствен мониторинг е неразделна част от разрешителното за ползване на
повърхностен воден обект и следва да се представи на компетентния орган до един месец след
влизане в сила на разрешителното.
в) планът за собствен мониторинг, включва индивидуални, за всяко разрешително, водни
проби за качеството на водите от водния обект в разрешения район, по посочени в разрешителното
показатели;
г) копие от протокола за извършения мониторинг и получените резултати да се изпраща в
басейновата дирекция, в седемдневен срок.
д) разрешената за ползване акватория да се обозначи с трайни плаващи знаци.
(6) Когато разрешителното за ползване на повърхностен воден обект е с цел отдих и воден
спорт:
1. в условията, при които се предоставя правото за ползване се вписва и:
а) недопускане замърсяване на водния обект и околната местност с петролни продукти,
отпадъчни води и битови отпадъци;
б) забрана за плаването на лодки, скутери, водни колела, сърф и др. извън разрешената за
ползване акватория;
в) забрана за преминаването през акваторията около техническите съоръжения за
риборазвъждане (садки) и прилежащата зона от 100 м около тях;
2. в задълженията, при които ще се осъществява правото за ползване се вписва и:
а) провеждане на собствен мониторинг с индивидуални водни проби;
б) да се представя ежегодно договор за транспортиране на отпадъчните води и битовите
отпадъци, когато такива се формират от извършваната дейност на плавателното съоръжение, в
Министерство на околната среда и водите, дирекция “Води”, когато компетентен орган е министъра на
околната среда и водите.
(7) Когато разрешителното за ползване на повърхностен воден обект е за цел изземване на
наносни отложения:
1. в условията, при които се предоставя правото за ползване се вписва и:
а) изземването на наносните отложения да започва от долния край на участъка и да
продължава нагоре по течението на реката;
б) изземването да става равномерно по площта на участъка, на ивици с възможно най-голяма
ширина и дължина, без образуването на ями в речното корито;
в) всички дейности във водния обект да се извършват извън периода на размножаване на
рибната фауна (април-юни включително);
г) да не се допуска замърсяване на водния обект и околните терени с нефтопродукти.
Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специално площадка извън
границите на водния обект;
д) при изземването на наносните отложения от речните легла, с изключение на река Дунав, да
се използват само наземна строителна техника, без използване на плаващи и закотвени добиващи
съоръжения;
е) да се опазва съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения.
ж) да не се прекъсват изградените предпазни диги на водния обект;
з) да се спазват проектните коти и напречния профил на водния обект;
и) да не се депонира материал във границите на водния обект;
к) изземването да се извършва до ниво на подземните води, извън водното течение;
л) ежегодно, в края на пролетното пълноводие, да се прави геодезическо заснемане на
ползвания участък и оценка на количеството наноси. Информацията да се изпраща на контролиращия
орган.
2. в задълженията, при които ще се осъществява правото за ползване се вписва и:
а) да се изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа в ползвания участък. Схема на
мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейновата дирекция;
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б) в края на годината да се изготвя отчет за обема на иззетите наносни отложения. Копие от
отчета да се изпраща на контролиращия орган до 31 януари на следващата година.
в) в началото на всяка година копие от съгласувания от ИА “Проучване и поддържане на р.
Дунав” участък за ползване да се изпраща в дирекция “Води” на Министерство на околната среда и
водите;
Чл. 45. Изменение и продължение на разрешително за ползване на воден обект се извършва с
решение на компетентния орган, след представяне на документи удостоверяващи изпълнението на
условията поставени в разрешителното.
Раздел 3
Регистри на издадените разрешителни
Чл. 46. (1) За издадените разрешителни за повърхностни води се водят регистри.
(2) Регистрите са в електронен вид и съдържат данни за:
1. титуляр на разрешително
2. номер и дата на издаване на разрешителното
3. воден обект
4. поречие
5. най-близко населено място до мястото на използване, община, област
6. цел на използването
7. водно количество в м3/сек; площ в дка
8. годишен лимит в млн. м3/годишно
9. разпределение на разрешеният годишен лимит за различните цели на ползване
10. режим на използване
11. краен срок на действие на разрешителното
12. срок за завършване на строителството
13. начален срок за упражняване на правото на използване
14. изменения на обстоятелства, подлежащи на регистрация
а) номер и дата на изменение на разрешителното;
б) номер и дата на продължаване на разрешителното;
в) номер и дата на прекратяване на разрешителното;
г) номер и дата на отнемане на разрешителното.
(3) Министърът на околната среда и водите обобщава регистрите, които се водят в
Басейновите дирекции.
(4) Регистрите се публикуват на интернет страниците на МОСВ и на Басейновите дирекции.
(5) Министерството на околната среда и водите изпраща копие от всяко издадено
разрешително в басейновата дирекция за осъществяване на контрол по разрешените дейности и
условията поставени в издаденото разрешително.
Чл. 47. (1) Регистрите на разрешителните за повърхностни води се актуализират в края на
всеки календарен месец.
(2) Месечната актуализация на Регистрите се изпраща в Министерството на околната среда и
водите до 10 дни след актуализирането им.
(3) Данните за изменение или продължаване на разрешителното се вписват в регистъра до 7
дни от издаване на акта за изменение или продължаване на разрешителното.
Глава трета
Контрол
Чл. 48. Органът издал разрешителното, съгласно чл. 52, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите,
или посоченият като “контролиращ орган” в разрешителното, извършват контрол на състоянието на
водовземните съоръжения и водния обект и спазването на условията в издадените разрешителни.
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Чл. 49 (1) Контролиращият орган може да извършва проверка по документи и проверка на
място, съобразно контролирането на съответните условия и изисквания.
(2) Контролиращият орган извършва проверка по документи, като изисква еднократно и/или
периодично представяне на писмени отчети, платени такси и други писмени уведомления и
документи, съгласно действащата нормативна уредба.
(3) Контролиращият орган извършва проверка на място, като проверява фактите и
обстоятелствата в границите на проверявания обект по спазване на изискванията на нормативните
актове, както и по всички точки от съдържанието на издадените разрешителни.
Чл. 50 (1) Проверката на място се осъществява в мястото на извършване на стопанската
дейност, при която се осъществява водовземане и/или ползване на воден обект в присъствието на
проверявания или на лица, които работят за него. В отсъствие на такива лица проверката се извършва
с участието поне на един свидетел.
(2) Длъжностните лица, осъществяващи проверка на място, имат право:
1. на достъп в обекта, в които се извършва стопанската дейност, която се контролира;
2. да изискват представянето на документите, които се отнасят към предмета на проверката;
3. да съставят констативни протоколи, в които да отразяват констатираните факти и
обстоятелства.
(3) Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи
спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се определя подходящ срок за
представянето им пред контролиращия орган.
Чл. 51 (1) При констатиране на нарушение на условията в издаденото разрешително или на
нормативните изисквания, контролиращият орган може:
1. да предпише мерки за отстраняване на нарушението в подходящ срок;
2. да забрани извършването на дейността по използване на водите за определен период от
време или до отстраняване констатираното нарушение;
3. да наложи административно наказателна санкция по реда на чл.200 от Закона за водите, в
съответствие с процедурата, предвидена от Закона за административните нарушения и наказания;
4. да предприеме други, предвидени от Закона за водите, мерки.
(2) Контролиращият орган, ако не бъде уведомен писмено в определения срок за
изпълнението на предписаните мерки или постановеното отстраняване по ал. 1, т. 1, може да
постанови мерки по т. 2, 3 и 4, без да извършва нова проверка.
(3) Компетентният орган издал разрешителното в резултат на проверката може да ограничи
или отнеме издаденото разрешително.
Чл. 52 (1) Контролът на разрешителни за водовземане от повърхностен воден обект включва:
1. техническо състояние на хидротехническите съоръжения
2. отнеманото в пункта на водовземане водно количество и разпределението му по цели
3. минимално допустимия отток във водоизточника при пункта на водовземане.
4. място на монтиране на водомерното устройство.
5. състояние на водомерното устройство.
6. дневник на водомерното устройство.
7. спазване разрешения режим на използване на водите
8. контрол по експлоатацията на СОЗ на водовземните съоръжения за питейно-битово
водоснадяване
9. заплащане на такси за водовземане
10. изпълнение на условията в разрешителното
11. изпълнение на направените предписания по време на предходни проверки
(2) Контролът по ал. 1 се изпълнява най-малко веднъж годишно
Чл. 53. (1) Контролът на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект включва:
1. срок на строителство;
2. начин и място на депониране на земните маси, което да отговаря на изискванията на
Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
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3. начин на отвеждане на водите по време на строителство;
4. спазване на проектните параметри на съоръженията;
5. спазване на условията посочени в разрешителното (да се добави);
6. изпълнение на изискванията за собствен мониторинг;
7. изпълнение на направени предписания по време на предходни проверки;
8. състояние на речните легла след водохващанията и язовирните стени;
9. при изземване на наносни отложения на контрол подлежи: мястото, площта и режима;
10. рекултивирането на засегнатия участък.
(2) Контролът по ал. 1 се изпълнява най-малко веднъж годишно.
Чл. 54. (1) Контролът по изпълнението на режимните графици за използване на водите на
язовирите по Приложение 1 към чл. 13, т.1 от Закона за водите включва:
1. воден обект;
2. ползвател;
3. цел на водовземане;
4. разрешени водни обеми по месечен график;
5. използвани водни обеми по измервателно устройство (по проверка);
6. дължима такса водовземане за месеца;
7. констатирани нарушения;
8. изпълнение на направените предписания по време на предходни проверки;
(2) Контролът по ал. 1 се изпълнява ежемесечно.
(3) Информация за резултатите от ежемесечния контрол по ал.1 се изпраща в дирекция “Води”
до 15-то число на следващия месец в унифицирани електронни таблици.
Чл. 55. Представител на контролния орган участва в екипа от експерти за извършване на
инспекция за оценка на сигурността и анализ на техническото състояние на язовирните стени и
съоръженията към тях съгласно чл.127, ал.1 и ал. 2 от Наредба №13 от 29.01.04г. за условията и реда
за осъществяване на техническата експлоатация на язовирни стени и съоръжения към тях (ДВ,
бр.17/02.03.2004).
Чл. 56. Титулярите на разрешителни за водовземане или ползване на повърхностни водни
обекти са длъжни да разполагат с цялата документация, свързана с показателите за контрол и да я
предоставят на контролиращия орган при извършване на проверка.
Чл. 57. За извършения контрол се съставят констативни протоколи, които отразяват:
1. констатираните факти и обстоятелства свързани с изпълнението на параметрите и
условията в разрешителното;
2. данни от извършените измервания;
3. данни за заплатените такси за водовземане;
4. установени нарушения;
5. предписания към титуляра на разрешителното;
6. определяне на срокове за изпълнение на предписанията и отговорници за изпълнението
им.
Чл. 58. (1) Директорът на басейновата дирекция поддържа база данни в електронен вид за
извършения контрол по чл. 52 и чл. 53 която съдържа:
1. дата на проверката;
2. номер на разрешителното, за което е извършена проверката;
3. номер на констативния протокол;
4. резюме на констатираните факти и обстоятелства;
5. данни от извършените измервания;
6. данни за заплатените такси за водовземане;
7. установените нарушения;
8. направените предписания;
9. номер на акта за установяване на нарушението;
10. номер на наказателното постановление;
11. размер на наложената санкция.
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(2) Информацията по ал.1 се попълва в базата данни ежемесечно.
(3) В срок до 15-то число на следващия месец справка с данните по ал.1 се изпраща и в
електронен вид, в дирекция “Води” на Министерството на околната среда и водите.

Глава четвърта
СТОПАНИСВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ВОДНОСТОПАНСКИТЕ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 59. (1) Басейновите дирекции водят електронни регистри на бентове, прагове и други
съоръжения, построени в некоригирани участъци на реките извън границите на населени места, като
част от водностопански системи, изгубили вече първоначалното си предназначение, както и
самостоятелни такива.
(2) Регистрите по ал.1 съдържат информация за:
1. воден обект, поречие;
2. местоположение – местност, населено място, община, област;
3. надморска височина, географски координати;
4. вид на съоръжението;
5. технически параметри на съоръжението;
6. състоянието на съоръжението;
7. изгубило/ неизгубило първоначалното си предназначение;
8. собственик или ползвател, правоприемник;
9. периодичност на технически контрол на съоръжението;
Чл. 60. (1) В срок до 6 месеца от влизането в сила на тази наредба, кметовете на общини
изпращат справка включваща данни за собствеността и местоположението на съоръженията по чл. 59,
намиращи се на територията на тяхната община.
(2) Собствениците на съоръженията по чл. 59, за които не са издавани разрешителни по
смисъла на Закона за водите, в срок до 9 месеца от влизането в сила на тази наредба подават
заявление до басейновата дирекция за вписването им в регистъра.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилага документ за собственост, както и доклад включващ:
1. воден обект, поречие;
2. местоположение – местност, населено място, община, област;
3. надморска височина, географски координати
4. вид на съоръжението
5. предназначение на съоръжението;
6. година на изграждане;
7. оценка на състоянието на съоръжението;
8. необходими мерки за достигане на целите за които е изградено;
9. наличие на проектна или екзекутивна документация на съоръжението;
10. технически параметри на съоръжението
11. собственик или ползвател, правоприемник;
12. оценка за ползите и вредите от съществуването на съоръжението
13. заключение - препоръки за постигане на стабилитет и надеждност или предложение за
ликвидация.
Чл. 61. (1) Дейностите свързани с регистриране на съоръженията по чл. 59 се осъществяват от
Басейновите дирекции.
(2) Финансовото обезпечаване на дейностите по ал.1 се осигурява от бюджета на
Министерството на околната среда и водите.
Чл. 62. Дейности свързани с ползването, ремонт, рехабилитация или ликвидация на
съоръженията по чл.59 се извършват при спазване на Глава четвърта от Закона за водите и
настоящата Наредба.
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Чл. 63. (1) Басейновите дирекции контролират използването и състоянието на съоръженията
по чл. 59 чрез периодични технически огледи, за което се съставя протокол.
(2) Периодичността на техническия контрол се определя от вида и състоянието на
съоръжението, както и от условията при които работят и се отразява в протокола по ал. 1.
Чл. 64. (1) Към ликвидация на съоръжения се пристъпва след оценка на състоянието на
съоръжението, доказваща невъзможността на съоръжението да се ползва за целите за които е
изградено, да бъде рехабилитирано или реконструирано за други цели.
(2) Ликвидирането на съоръженията по чл. 59 се извършва от собственика, а при неустановен
конкретен собственик от съответната община, при спазване на действащата нормативна уредба, без
дейността по ликвидиране да доведе до нарушаване на проводимостта на речното легло.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. “водохранилище” е изкуствено създаден обем на земната повърхност за акумулиране и/или
регулиране на течащи води чрез водоподпорни съоръжения - язовирни стени, бентове, язове,
прагове и др.
2. “водоползвател” е лице, което отнема води от водния обект.
3. “водно течение” са граници на водния поток, съвпадащи с уреза на водата по бреговете,
преминаваща в речното легло с дебити с различни обезпечености.
4. “водноелектрическа централа” е електрическа централа използваща енергийния потенциал
на водата за произвеждане на електричество
5. “граница на воден обект” е прието външно очертание на принадлежащите земи на водния
обект.
6. “големи язовирни стени и съоръженията към тях” в тази наредба са по смисъла на Наредба
№ 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на
язовирните стени и съоръженията към тях
7. “деривационен тип ВЕЦ” е тази, при която водата се отклонява от речното легло;
8. “деривация” е съвкупност от безнапорни и/или слабонапорни линейни хидротехнически
съоръжения за транспортиране на вода;
9. “диги” са линейни непрекъснати брегови инженерни съоръжения изградени с цел
предпазване на застрашени от заливане земи
10. “интензивно отглеждане на аквакултури” са дейности, свързани с развъждането и
отглеждането на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии
продукции от тях в мрежени клетки (садки), потопяеми или на повърхността на водата или в
специализирани обекти за аквакултури – басейни и други съоръжения изградени за тази цел “общ
обем” е величината на обема на водохранилището до кота най-високо работно водно ниво.
11. “корекция на река” е изменение на ситуационното разположение на речното легло в
резултат на инженерни и хидротехнически мероприятия, подчинени на определени цели.
12. “наличен обем” е величината на обема във водохранилището към даден момент.
13. „наноси” са речни натрупвания, които се пренасят от водните течения;
14. „наносни отложения” са динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в
речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими
минерални и скални частици.
15. “изземване на наносни отложения” е отнемане на допустим годишен обем от наносни
отложения акумулирани в границите на воден обект, при което не съществува опасност от настъпване
на необратими деформации във водния обект и не оказва вредно въздействие на близко разположени
инженерни съоръжения и околната среда.
16. “отнемане на вода” e процес на отклоняване на определено количество вода от водния
обект за определени дейности.
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17. “полезен обем” е обема на водохранилището определен между кота мъртъв обем и кота
най-високо работно водно ниво;
“свободен обем за поемане на очакван приток” е частта от общия обем, който не е зает от вода.
18. “руслов тип ВЕЦ” е тази, при която водата не се отклонява от речното легло;
19. “стопанисване” е дейност, състояща се в използване на своя или чужда собственост
(имущество), извършване на необходимите действия с цел извличане на полза, поддържане в добро
състояние и предприемане на действия по управлението й
20. “съоръжения изгубили първоначалното си предназначение” са съоръжения, които към
момента на включване в регистъра са компрометирани или с функции различни от проектните.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 135, т. 1а от Закона за водите (Обн, ДВ, б5 от
11.08.2006 г.).
§ 3. (1) До приемането на наредбата по чл.117а, ал.2 от Закона за водите обосновката на
необходимите водни обеми се разработва въз основа на определени с други нормативни актове
количества за съответната цел.
(2) В случаите по ал.1 в обосновката на необходимите водни обеми се посочва и
наименованието на съответния нормативен акт.
(3) Когато за конкретна цел на ползване на водата няма нормативно определени количества,
обосновката по ал.1 се извършва съобразно технологичните изисквания за конкретната цел, като се
прилагат техническите спецификации на съоръженията въз основа на които е определено
необходимото количество.
§ 4. (1) Да се изготви “Оценка на потенциалните динамични запаси на твърдия отток на реките в
Р. България”, по реда на Закона за обществените поръчки
(2) Оценката по ал.1 се разработва в срок от две години от обнародването на наредбата
(3) Оценката по ал.1 се актуализира на всеки шест години с актуализирането на Плановете за
управление на речните басейни по чл. 159, ал. 1 от Закона за водите
(4) При издаване на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект по чл. 39, ал. 11
от Наредбата, сумарният годишен разрешен обем не може да надвишава, определения в оценката по
ал.1, за съответния участък от реката.
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в „Държавен вестник”.
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