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УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 

• Басейнова дирекция Дунавски 
район; 

• Басейнова дирекция 
Източнобеломорски район; 

• Басейнова дирекция 
Западнобеломорски район; 

• Басейнова дирекция Черноморски 
район. 
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На национално ниво се осъществява от: 

• министъра на околната среда и водите 

На басейново ниво в обхвата на една или няколко водосборни области се осъществява 
от басейнови органи за управление на водите: 

Съгласно чл. 152, ал. 1 от ЗВ са 
определени 4 района за 
басейново управление на 
водите. 



ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ 

Обхват 

Българската територия от международния 
басейн на р.Дунав, което включва 
водосборните басейни на реките: Ерма; 
Нишава, реките на запад от р.Огоста, Огоста, 
Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и 
Дунавски Добруджански реки  

Територия от 47 235 км2 = 42,5% от 
територията на страната 

126 общини (някои от тях – частично) в 18 
области 

44% от населението на България 
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Националното законодателство: 

• Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 

• Закон за водите (ЗВ) 
• Националните стратегически и планови документи – Национална стратегия за управление и развитие на 

водния сектор, Планове за управление на речните басейни(ПУРБ), Планове за управление на риска от 
наводнения (ПУРН) и др. 

Законодателството на Европейската общност: 

• Рамкова директива за водите – Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите; 

• Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на отпадъчните води от населени места; 

• Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека; 

• Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни вещества; 

• Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения и др. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ 
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водностопански 
системи, 

включващи 
съоръжения за: 

oтнемане 

съхраняване 

транспортиране 

разпределяне 

 отвеждане 

пречистване 

използване на 
водната енергия 

защита от 
вредното 

въздействие на 
водите 

Използване на 
водите и 

водните обекти 

включва 

водовземане 

ползване 

право 

общо 

индивидуално 



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ 
Водовземане 
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Разрешително за 
водовземане на 

основание чл. 44, ал. 
1 и ал. 2 от ЗВ 

От повърхностен 
воден обект  

От подземен воден 
обект  

Основни цели, съгласно 
Тарифа за таксите за 

водовземане, за 
ползване на воден 

обект и за замърсяване 
(в сила от 01.01.2017г.)  

Питейно-битово 
водоснабдяване 

Самостоятелно 
питейно-битово 
водоснабдяване 

Промишлено 
водоснабдяване 

Производство 
на 

електроенергия 

Напояване на 
земеделски 

култури 

Водоснабдяване 
за 

животновътство 

Водоснабдяване 
за аквакултури 

Водоснабдяване 
за други цели 



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ 
Ползване на воден обект 
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Разрешително за 
ползване на воден 
обектна основание 
чл. 46, ал. 1 от ЗВ, 

за: 

изграждане на нови, 
реконструкция или 
модернизация на 

съществуващи системи и 
съоръжения за: 

регулиране на оттока 

линейна инфраструктура, 
пресичаща водни обекти - 

аквадукти, мостове, 
преносни мрежи и проводи 

защита от вредното 
въздействие на водите 

водовземане от 
повърхностни или от 

подземни води 

плаващи съоръжения в 
язовири 

аквакултури и свързаните с 
тях дейности 

заустване на отпадъчни 
води в повърхностни води 

за: 

проектиране на обекти 

експлоатация на обекти 

изземване на наносни 
отложения от повърхностни 

водни обекти 

реинжектиране или 
инжектиране на води в 
подземни водни обекти 

отвеждане на замърсители в 
подземни води 



РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ 
Разрешителни за заустване 

30.3.2018 г. |  Page 8 

 Орган по издаване на разрешителните за заустване 

 Министъра на околната среда и водите 

 Директора на Басейнова дирекция 

 Контролиращ орган по изпълнение на условията в разрешителните 

 Директора на Басейновата дирекция 

 Директора на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) 

Наредба № 2/ 8.06.2011 г. за издаване на 
разрешителни за заустване на отпадъчни води във 

водни обекти и определяне на индивидуалните 
емисионни ограничения на точкови източници на 

замърсяване 

Разрешително за ползване на воден обект за 
заустване на отпадъчни води в повърхностни 

води на основание чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗВ: 

За експлоатация на 

КС на 
населено 

място 

съществуващ 
обект 

За проектиране 
на обект, в т.ч. 
КС на населени 

места 



РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ 
Условия и ред за издаване на разрешителни за заустване 
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Заявление по чл. 60 
от ЗВ от кандидат 

Органът преценява 
документацията в 
20-дневен срок 

Уведомително писмо 
до заявител за 
доокомплектоване 

Доокомплектоване 
от заявител 

Уведомително писмо 
до заявител – не се 
открива процедура 

Писмо до РИОСВ за 
становище 

Писмена преценка по 
чл 62 от ЗВ 

Решение с 
мотивиран отказ 

Съобщение до 
Община 

Публичо обявяване в 
14-дневен срок  

Разрешително за 
заустване 



РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ 
Разрешителни за заустване  
Задължения за провеждане на собствен мониторинг 
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Основи реквизити в разрешителните за заустване 

Параметри в разрешителните за заустване за експлоатация 



РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ 
Задължения и условия, при които се предоставя правото за използване 
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Заустване на дъждовни (отпадъчни) води 
Заустване на битови отпадъчни води в границите на населени места 
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• Чл. 3 от Наредба №2/ 2011 г.  
Заустване на дъждовни 

води  

• Производствени предприятия 

• Складови бази 

• Автомивки 

• Бензиностанции и др. 

Заустване на дъждовни 
отпадъчни води от 

площадката на: 

Съгласно чл. 6, т. 5 от Наредба №2/ 2011 г.  не се издават 
разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови 
зауствания на битови отпадъчни води от самостоятелни или 
група обекти, разположени в границите на населени места, 
селищни и курортни образувания с над 2000 е.ж. 

Съгласно чл. 46, ал. 4 от ЗВ не се изисква разрешително за 
заустване за обекти формиращи битови отпадъчни води в 
границите на населените места и селищните образувания без 
изградена канализационна система; за тези обекти се прилагат 
разпоредбите на Закона за устройство на територията 
(водоплътни изгребни ями). 



БЛАГОДАРЯ 

ЗА  ВНИМАНИЕТО 


