Становище
относно проект на Наредба за ползването на повърхностните води
Уважаеми госпожи и господа,
предлагам на Вашето внимание следните предложения и коментари относно проект на Наредба за
ползването на повърхностните води:
1. Дейностите по Наредбата в рамките на населените места и селищните образувания, както и
извън тях, задължително следва да се изпълняват при спазване на реда по глава шеста на Закона за
опазване на околната среда (ЗООС).
2. Наредбата следва да въведе критерии и гаранции за недопускане на субективни решения на
междуведомствената комисия за отстраняване на наносни отложения от реките, в случаи когато
това не е свързано с поддържане на проводимостта на речното легло – за реките в страната, извън
регулационните граници на населените места. Например, когато водещи могат да бъдат преки или
косвени строителни, инвестиционни или стопански мотиви на местни и регионални власти или
частни инвеститори.
3. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) следва да публикува на уеб сайта си
актуалните тарифи по чл. 50, ал. 2 и чл. 194, ал. 6 от Закона за водите (ЗВ), както и останалите
тарифи, визирани в ЗВ.
4. По отношение на чл. 13, ал. 2, т. 4 би следвало да се промени и прецизира, тъй като почти всяка
настояща полза от стопанска дейност може да бъде по-голяма от почти всяка настояща
екосистемна полза. Стопанската дейност често води от значителна промяна или фактическо
унищожаване на реки и езера, както и на местообитанията в тях, което прекратява екосистемната
полза. В този смисъл, предлагам пред „по-голяма” да се добави „значително”, както и да се
отчетат екосистемните ползи от дивата природа.
5. По отношение на чл. 14, ал. 2, т. 2 и с оглед повишеното количество валежи в последните
години, в т.ч. и поради изменение на климата, предлагам да се обмисли дали да се добави в т. 2 и
условия на година с повишено количество валежи.
6. С оглед прецизиране на използваните термини, предлагам в чл. 23, ал. 2, изразът „миграция на
видовете (рибен проход)” да се замени с „миграция на рибите и другите водни организми”.
7. С оглед прецизиране на използваните термини, предлагам в чл. 24, ал. 3, т. 9, изразът „миграция
на рибите” да се замени с „миграция на рибите и другите водни организми”.
8. Предлагам МОСВ и останалите компетентни органи да приемат съответни отделни разпоредби
със строително-технически и екологични нормативи относно изграждането на съоръжения за
осигуряване миграция на рибите и другите водни организми.
9. В чл. 24, ал. 7 и в чл. 41, ал. 4 и ал. 5 предлагам изразът „с цел аквакултури” да се замени със „с
цел отглеждане на аквакултури”.
10. Заявителят по чл. 27, ал. 1, както и компетентните органи, би следвало да има/т данните за
сравнителна оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда и за вече изградени
съоръжения. Това би довело до по-добро планиране на икономическата дейност на заявителя и до
по-добро управление на речните басейни и околната среда от компетентните органи. Поради това,
предлагам в чл. 27, ал. 1, т. 3 да отпадне.
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11. В чл. 33, ал. 1, т. 3, поради неяснота, предлагам изразът „публична държавна или общинска
собственост” да се промени на „публична държавна или публична общинска собственост”.
12. В чл. 33, ал. 3 двете изречения би следвало да бъдат обединени в едно.
13. В чл. 34, ал. 2, т .4 предлагам да се обмисли дали да се промени на „място за депониране на
иззетия материал, одобрено от общината, което трябва да бъде извън границите на водния обект;”.
14. Предлагам регистрите по чл. 58 да бъдат единен общ регистър, в който съответните му части
се администрират и поддържат от визираните в Наредбата компетентни органи: МОСВ,
Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”, кметовете на общини и
басейновите дирекции. Това би подобрило значително координацията и взаимодействието между
компетентните органи, би позволило по-систематичен подход при провеждане на политиките в
сектор „Води”, както и би довело до икономия на средства.
15. По отношение на чл. 72, ал. 1 предлагам да се обмисли базата данни с информацията за
контрол на дейностите по Наредбата да се интегрира с регистрите по чл. 58, като съответно се
запази и непублична част със служебна информация, по модела на вече изградените публични
Интернет регистри за екологичните оценки, оценките за въздействие върху околната среда, и
комплексните разрешителни. В този смисъл, предлагам да се обмисли дали изразът „база данни”
да се промени на „обща база данни”.
16. По отношение на чл. 74, ал. 1 би било оправдано електронните регистри да бъдат част от
публичните регистри по чл. 58. В този смисъл, предлагам в края на изречението на ал. 1 точката да
се замени със запетая и да се добави „част от регистрите по чл. 58”. Подобна промяна би довела до
по-ефективно провеждане на политиката в сектор „Води”, би предоставила допълнителна
публична информация на обществеността и би спестила средства от поддържане на отделни
регистри по една и съща Наредба.
17. По отношение на чл. 76, ал. 2, т. 13, в съответствие със Закона за нормативните актове и
книжовните норми на българския език, би следвало вместо чуждицата „стабилитет” да се използва
съответна българска дума, като например „стабилност”, „устойчивост”, „твърдост” или др.
18. В пар. 1 от Допълнителните разпоредби, в т. 4, предлагам вместо чуждицата „уреза” да се
използва съответна българска дума.
19. В пар. 1 от Допълнителните разпоредби, в т. 12, предлагам изразът „морски ресурси” да се
замени с израза „морски организми”.
20. В пар. 1 от Допълнителните разпоредби, в т. 17, предлагам изразът „активното дъно” да се
обмисли дали да се промени на „моментното дъно”.
21. В пар. 1 от Допълнителните разпоредби, предлагам нова т. 24а, която да даде легална
дефиниция на „съоръжение за осигуряване миграция на рибите и другите водни организми”. В
момента подобна дефиниция липсва, въпреки че изразът е използван няколко пъти в Наредбата.
22. С оглед прецизиране на използваните термини, предлагам в пар. 1 от Допълнителните
разпоредби, в т. 28, изразът „миграция на рибата” да се промени на „миграция на рибите”.
Надявам се предложенията и коментарите да бъдат разгледани и отчетени.
02.11.2016 г.
гр. София

С уважение,
Илиян Пламенов
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