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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за управление на водите



Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда управлението на водите в Република България и публично-правния режим за използването им.
Чл. 2. Целта на закона е да осигури достигане и поддържане добро състояние на водите и устойчиво използване на водните ресурси. 
Чл. 3. (1) Политиката за достигане целта на закона се основава на следните принципи:
1. определяне на водата като общо наследство, което трябва да бъде опазвано, защитавано и третирано като такова, не като обикновен търговски продукт; 
2. определяне на водата като жизнено важен ресурс;
3. определяне водоснабдяването на населените места и селищните образувания като услуга от всеобщ интерес с  правото на всеки гражданин за достъп до вода за питейно-битови цели като приоритет на държавната и общинската политика;
4. определяне на речния басейн като основна единица за интегрирано управление на водите; 
5. постигане на устойчиво и рационално използване на водите и опазването им чрез прилагане на икономически регулатори;
6. предприемане на действия за недопускането и за отстраняването на щети от вредното въздействие на водите и замърсяването им при техния източник;  
7. възстановяване  и поддържане на растителната и почвената покривка, влияещи пряко върху възпроизводството на водите;
8. “замърсителят плаща”;
9. възмездност на услугите във водния сектор;
10. възвръщаемост на разходите за услуги във водния сектор,  включително разходите за ресурса, за опазване на водите и на свързаните с тях компоненти на околната среда;
11. защита на обществения интерес чрез осигуряване на съгласувани действия и сътрудничество на всички нива на управление; 
12. включване на обществеността в процесите на обсъждане и вземане на дългосрочни решения и при приемане на програми за действия;
13. осигуряване на достоверна информация за състоянието на водите за задоволяване на националните и обществените потребности;
14. интегриране на дейностите за опазване на водите и устойчивото им ползване в различните отрасли на водния сектор;
15. насърчаване използването на новите технически постижения за икономично потребление на води и подобряване ефективността на съществуващите водоснабдителни системи и съоръжения;
16. координиране управлението на водите в трансграничните речни басейни на басейново и на национално ниво.
(2) Държавните и общинските органи, търговските дружества и неправителствените организации провеждат координирана и интегрирана политика за прилагане на общите принципи по ал. 1.
Чл. 4. Устойчивото използване на водите се осигурява чрез:
1. единно и балансирано управление на водите в интерес на обществото и защита на здравето на населението;
2. осигуряване на достатъчно  количество повърхностни и подземни води с добро състояние чрез балансирано и справедливо разпределение на водите за различните цели на използване;
3. мониторинг и контрол на състоянието на водите;
4. опазване и възстановяване на състоянието на водните екосистеми и свързаните с тях компоненти на околната среда;
5. комплексно, многократно и ефективно използване на водите;
6. прогресивно намаляване на емисиите, включително и от аварийно изпускане на рискови и опасни вещества и пълното им или поетапно прекратяване при заустване на отпадъчни води;
7. възстановяване качеството на водите и опазването им от замърсяване, изтощаване и други неблагоприятни въздействия върху техния режим;
8. прогресивно намаляване замърсяването на подземните води като стратегически източник за питейно-битово водоснабдяване и предотвратяване на по-нататъшното им замърсяване;
9. предотвратяване и/или ликвидиране на последиците от вредното въздействие на водите, в т.ч. от наводнения и засушавания;
10. контрол по прилагането на закона и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него.
Чл. 5. Водите са:
1. повърхностни води;
2. подземни води;
3. морски води;
4. трансгранични води.
Чл. 6. (1) Водите на българските територии са под юрисдикцията на българската държава.
(2) Водите са национално богатство и върху тях не може да се придобива право на собственост.
(3) Минералните води са изключителна държавна собственост.
Чл. 7. (1) Управлението на водите се осъществява на национално и на басейново ниво.
(2) За управление на водите на басейново ниво се определят  райони за  басейново управление на водите.
(3) Границите на районите следват естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на Република България и могат да бъдат основа за управление на околната среда.
(4) Определят се следните райони за басейново управление на водите:
1. Дунавски район с център Плевен – включващ  водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом,  територията западно от подземния вододел на малм-валанжския водоносен хоризонт, както и река Дунав в рамките на държавната граница;
2. Черноморски район с център Варна - включващ територията източно от подземния вододел на малм-валанжския водоносен хоризонт и водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница, включително преходните води, крайбрежните води, вътрешните морски води и териториалното море;
3. Източнобеломорски район с център Пловдив – включващ  водосборните области на реките Тунджа, Марица,  Арда, Бяла, Атеринска и Фишера;
4. Западнобеломорски район с център Благоевград - включващ водосборните области на реките Места, Струма и Доспатска.
(5) В случаите, когато подземните води не следват конкретен речен басейн, те се идентифицират и присъединяват към най-близкия и най-подходящия район с басейново управление.
(6) В рамките на всеки район за басейново управление на водите министърът на околната среда и водите със заповед може да определи подбасейни, като всеки подбасейн обхваща водосбора на някоя от реките по ал. 4.
(7) Когато една или повече водосборни области на реките по ал. 4 или цял район за басейново управление на територията на Република България са част от естествената водосборна област на трансгранично водно течение или море, съответната водосборна област или район за басейново управление се отнася към международния район за басейново управление.
Чл. 8. (1) Държавната политика за управление на водите се осъществява от министъра на околната среда и водите, а в случаите по чл. 10 – съвместно с министъра на външните работи.
(2) Министърът на околната среда и водите съгласува всички проекти на международни  споразумения и договори, които засягат водите на българските територии  и тяхното управление, както и по които Република България е страна. 
(3) Политиката по управление на водите в районите за басейново управление на водите се осъществява от директорите на басейновите дирекции.
Чл. 9. (1) Отрасловите политики във водния сектор се интегрират към държавната политика по управление на водите.
(2)  – водоснабдяване и канализация, транспорт, енергетика, селско стопанство, туризъм, отдих и спорт, промишленост, лечение и профилактика и други,Политиката в отраслите от водния сектор и се осъществява от:
1. компетентните органи на изпълнителната власт.министъра на регионалното развитие и благоустройството – за отрасъл водоснабдяване и канализация;
2. министъра на земеделието и горите – за отрасъл селско и горско стопанство, напояване и рибовъдство;
3. министъра на енергетиката и енергийните ресурси – за отрасъл енергетика;
4. министъра на икономиката – за отрасли промишленост и туризъм;
5. министъра на транспорта и съобщенията – за отрасъл транспорт;
6. министъра на здравеопазването – за отрасъл лечение и профилактика.
Чл. 10. Република България участва в разработването на съгласувани с другите държави политики, програми и стратегии за осигуряване доброто състояние на трансграничните води на основата на равенството и реципрочността, при осигуряване защитата на националните интереси.
Чл. 11. (1) За опазване водите и/или на екосистемите, пряко зависещи от тях, се определят зони за защита на водите.
(2) В имотите, попадащи в обхвата на зоните за защита на водите, се налагат ограниченията върху правото на собственост при условията и по реда на този закон. 
Чл. 12. (1) Водите на територията на страната се използват за водовземане, за заустване на отпадъчни води и за ползване на водната среда.
(2) Правото за използване на водите се предоставя чрез:
1. издаване на разрешителни или удостоверения за регистрация при условията и по реда на този закон или на комплексни разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда;
2. предоставяне на концесия при условията на този закон и по реда на Закона за концесиите.
Чл. 13. (1) Използването на водите се осъществява чрез  системи или съоръжения за акумулиране, отнемане, съхраняване, транспортиране, разпределяне, отвеждане и пречистване на води, за използване на водната среда и водната енергия и за защита от вредното въздействие на водите.
(2) Обществените отношения, свързани със собствеността и ползването на системите и съоръженията за използване на водите и предоставянето на услуги във водния сектор, се уреждат със специалните закони за собствеността и управлението на системите и съоръженията при спазване на принципите, определени в чл. 3.
Чл. 14. Правото за използване на водите е възмездно освен в случаите, изрично предвидени в този закон.

Глава втора
Управление на водите

Раздел І
Общи условия

Чл. 15. (1) Управление на водите е съвкупност от дейности за:
1. наблюдение, оценка и прогноза за количеството на водите;
2. съставяне на водни баланси;
3. справедливо разпределение на наличните водни ресурси за населението и икономиката на страната,  осигуряване на ефективното им използване при отчитане въздействието на отнемането им върху свързаните с тях екосистеми чрез установения разрешителен, регистрационен и концесионен режим;
4. наблюдение, оценка и прогноза за качеството на водите и предприемането на действия за постигане и поддържане на доброто им  състояние;
5. защита от вредното въздействие на водите;
6. прилагане на икономически регулатори;
7. контрол за прилагане на закона и подзаконовите актове по прилагането му.
(2) Управлението на водите се осъществява на основата на планове за управление на речните басейни.
Чл. 16. (1) Управлението на водите на национално ниво се осъществява от министъра на околната среда и водите.
(2) Управлението на водите на басейново ниво се осъществява от директорите на басейнови дирекции. 
(3) Дейността, организацията на работа и структурата на басейновите дирекции се определят с правилник, издаден от министъра на околната среда и водите.
Чл. 17. (1) Басейновото управление на водите в международните райони по чл. 7, ал. 7 се осъществява от международни комисии за управление на водите, в рамките на двустранни и многостранни споразумения с други заинтересувани страни в международния район за басейново управление, подписани съгласно Закона за международните договори на Република България.
(2) Споразуменията за създаване на комисиите по ал. 1 се подписват от министъра на околната среда и водите или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Българските представители в международна комисия:
1. се съобразяват с  целта  по чл. 2;
2. координират действията си с Министерството на околната среда и водите и предоставят оперативна информация за дейността на комисията, включително информация относно предложенията за мерки, които трябва да бъдат изпълнени от българската страна, и анализ на ефективността от изпълнените мерки в  международния район; 
3. представя на всеки две години на министъра на околната среда и водите доклад за дейността на комисията.
Чл. 18. (1) Към Висшия екологичен експертен съвет към министъра на околната среда и водите се създава Съвет по водите, който разглежда:
1. проекта на Национален план  за управление на речните басейни;
2. проектите на националните мрежи за мониторинг на водите;
3. предложенията за мерки, които трябва да бъдат изпълнени от българска страна във връзка с управлението на трансграничните води.
(2) Към директорите на басейнови дирекции се създават експертни съвети по водите, които разглеждат:
1. документацията и проекта на разрешително за заустване на отпадъчни води за населени места с над 2000 еквивалентни жители и предвидените проектни параметри на пречиствателните станции;
2. документацията и проекта на разрешително за заустване на отпадъчни води и предвидените проектни параметри на пречиствателните станции за промишлени отпадъчни води;
3. документацията за разрешителни за водовземане и за използване на повърхностни води с цел добив на електроенергия по отношение на сравнителната оценка на енергийните ползи и вредите за околната среда;
4. документацията за разрешителни за ползване на водната среда за изземмване на наносни отложения в руслата на реките и прилежащите земи на езера и водоеми по отношение на сравнителната оценка на ползите от дейността и на вредите за околната среда;
5. проектите на плановете за управление на речните басейни.
(3) В състава на съветите  по ал. 1 и 2 се включват представители на научни институти и неправителствените и браншовите организации, работещи в областта на водите, и независими експерти според характера и особеностите на разглежданите документи. 
(4) Съветът по ал. 1 разглежда документите и представя на министъра на околната среда и водите:
1. становище - в случаите по т. 1 и 3;
2. предложение за решение за одобряване проектите - в случаите по т. 2.
(5) Съветите по ал. 2 разглеждат документите и представят на директора на басейнова дирекция:
1. предложение за решение за откриване на процедура за издаване на разрешително - в случаите по т. 1-4;
2. становище - в случаите по т. 5.
(6) Срокът за разглеждане на документите по ал. 4 и 5 е:
1. един месец – в случаите по ал. 5, т. 1-4;
2. два месеца – в останалите случаи.
(7) Функциите, задачите и съставът на съветите по ал. 1 и 2 се определят с правилника по чл. 12, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда.
Чл. 19. (1) Директорите на басейнови дирекции създават басейнови съвети към басейновата дирекция.
(2) Басейновият съвет е обществена консултативна комисия за подпомагане дейността на басейновата дирекция.
(3) Басейновият съвет включва представители на общинските и областните администрации, регионалните инспекции по околната среда и водите, водоползвателите и екологичните организации в обхвата на басейна, както и представители на научни организации, работещи в областта на водите.
(4) Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на басейновия съвет се определят с правилник на министъра на околната среда и водите.
(5) Членовете на басейновия съвет не получават възнаграждение за своята дейност.




Раздел ІІ
Органи за управление на водите

Чл. 20. Компетентни органи за управление на водите са:
1. министърът на околната среда и водите;
2.  директорите на басейновите дирекции.
Чл. 21. Министерският съвет:
1. приема Национален план за управление на речните басейни;
2. приема национални програми в областта на опазването и устойчивото използване на водите;
3. приема национална стратегия за управление и развитие на водния сектор и интегриране на отрасловите политики в политиката по водите;
4. предоставя концесии за бутилиране на минерални води.
Чл. 22. (1) Министърът на околната среда и водите:
1. разработва политиката и стратегията за управление на водите в Република България;
2.  разработва Национален план за управление на речните басейни;
3. разработва политиката на държавата за двустранно и моногостранно сътрудничество в областта на водите;
4. осъществява сътрудничество с компетентните органи на други държави по отношение на управлението на водите в международни райони за басейново управление; 
5.одобрява издава заповеди и инструкции и утвърждава методики;
6. одобрявя проектите на националните мрежи за мониторинг на водите;
7. приема плановете за управление на речните басейни;
8.  утвърждава експлоатационните ресурси на подземните водни тела и проектния дебит на водовземните съоръжения за подземни води;
9. учредява санитарно-охранителните зони за водовземните съоръжения за минерални води, за водовземните съоръжения, разположени в границите на националните паркове, и за водовземните съоръжения за води, ползвани за консумация от човека за водоемите съгласно приложение № 1 и в случаите, в които санитарно-охранителната зона е разположена на територията на повече от една басейнова дирекция;
10. координира дейностите на другите органи на изпълнителната власт по отношение на използването на водите и защитата от вредното им въздействие при осъществяване на  политиката в отраслите от водния сектор; 
11. определя водите във водните тела или части от тях, които са замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници;
12.  определя като уязвими зони районите, в които чрез просмукване или оттичане водите  се замърсяват с нитрати от земеделски източници;
13. определя чувствителните зони за опазване на водите от замърсяване с биогенни елементи;
14. определя  водосборните области и/или райони за басейново управление, които се отнасят към международен район за басейново управление;
15. определя рисковите и опасните вещества;
16. ръководи Националната система за мониторинг на водите и осигурява непрекъснат мониторинг на количеството и качеството на трансграничните води в близост до държавната граница;
17. изготвя мотивирани предложения за предоставяне на концесии за бутилиране на минерални води;
18. утвърждава методики за анализ на води в случаите, в които няма български стандарти;
19. издава разрешителните за:
а) водовземане от минерални води;
б) водовземане от водоемите съгласно приложение № 1, включително прехвърляне на води между речните басейни;
в) ползване на водната среда за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи съоръжения за добив на подземни води, както и за реинжектиране на води и въвеждане на замърсители в подземните водни тела;
20. издава режимните графици за водовземане от водоемите съгласно приложение № 1;
21. създава и поддържа специализирана база данни и информационна система за управление на водите;
22. съставя водния баланс за минералните води и обобщава водните баланси за пресните води на територията на цялата страна;
23. контролира:
а) параметрите и изпълнението на условията в концесионните договори за бутилиране на минерални води;
б) параметрите и изпълнението на условията в разрешителните за водовземане от минерални води и за водовземане от водоемите съгласно приложение № 1;
24. обобщава  регистрите по закона на национално ниво;
25. създава и поддържа регистър на предоставените концесии за минерални води;
26. събира такси за разрешителните, които издава, и за санитарно-охранителните зони, които учредява;
27. предоставя официалната информация за количеството и качеството на  водите;
28. предоставя информация за аварийното изпускане на вода от водоемите съгласно приложение № 1;
29. обжалва актовете на административните органи, които противоречат на този закон.
(2) Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице участва в Националния експертен съвет по устройство на територията във всички случаи, в които се разглеждат инвестиционни проекти за изграждането на:
1. канализационни системи, включително пречиствателни станции за отпадъчни води;
2. хидроенергийни системи и съоръжения;
3. язовирини стени и съоръженията към тях;
4. деривации за прехвърляне на води между речните басейни.
Чл. 23. (1) Министърът на здравеопазването:
1. определя условията за използване на води за консумация от човека, неотговарящи на  изискванията на наредбата за водите, използвани за консумация от човека;
23. определя санитарния минимум на водоемите, използвани за водовземане на води за консумация от човека
. определя санитарно-хигиенните изисквания в границите на санитарно-охранителните зони;
3. ръководи мониторинга на водите, използвани за питейно-битови цели, и на водите, предназначени за къпане, и обобщава резултатите на национално и басейново ниво;
4. информира населението във всички случаи на установени отклонения от качеството на водата, използвана за питейно-битови цели, когато отклоненията представляват риск за здравето;
5. издава сертификати и балнеологични оценки за минерални води;
6. предоставя официалната информация за качеството на водите, използвани за питейно-битови цели, и на водите, предназначени за къпане;
7. съгласува санитарно-охранителните зони за минерални води;
8. одобрява количествата минерални води, използвани за лечебната дейност на лечебни заведения, съгласно одобрените норми за водопотребление;
9. утвърждава методики за анализ на води, използвани за питейно-битови цели, и на води, предназначени за къпане, в случаите, в които няма български стандарти.
(2) Министърът на здравеопазването ежегодно предоставя на министъра на околната среда и водите:
1. копие от документацията, въз основа на която са издадени балнеологичните оценки за минералните води;
2. копие от издадените сертификати за бутилиране на минералните води;
3. обобщена информация за извършения мониторинг по ал. 1, т. 3.
(3) Министърът на здравеопазването съобразно своята компетентност по Закона за здравето и Закона за храните ръководи мониторинга на качеството на водите във връзка с целта на използването им.
	3. актуална информация за санитарните минимуми за водоемите, предназначени  за питейно – битово водоснабдяване.
Чл. 24. (1) Министърът на земеделието и горите:
1. разработва правила за добра земеделска практика съгласно изискванията на чл. 92;
2. разработва програми за обучение и информиране на земеделците и земеделските производители за прилагане на добрата земеделска практика и опазването на водите;
3. разработва програми за ограничаване и ликвидиране на замърсяването с нитрати от земеделски източници и контролира изпълнението им;
45. провежда мониторинг на водите за напояване;
. определя водоемите извън приложение № 1, предназначени само за добив и възпроизводство на аквакултури;
5. организира и контролира нанасянето на границите на санитарно-охранителните зони в картите на възстановената собственост на земеделските и горските територии и в картите на земите и горите от горския фонд;
6.  събира и анализира информацията за прилагане на правилата за добрата земеделска практика;
7. обжалва актовете на административните органи, които противоречат на този закон, и контролира спазването на забраните за сеч в горите и земите от горския фонд в границите на санитарно-охранителните зони.
(2) Министърът на земеделието и горите ежегодно предоставя на министъра на околната среда и водите информация за:
1. прилагането на добрата земеделска практика по райони;
2. земеделската практика на територията на санитарно-охранителните зони;
3. животновъдните ферми, съоръженията  за временно съхраняване на органичен тор, включително течен тор, съоръженията за съхраняване на компост и силаж, включително за силажните отпадъчни води;
4. земите, торени с органични и минерални торове, както и с утайки от пречиствателните станции на населените места, и количествата на използваните торове; 
5. нови залесени площи, площи с извършена гола сеч, опожарени площи, площи с променено предназначение на земите от горския фонд във водосборите по поречията на основните реки по чл. 7, ал. 4 и в санитарно-охранителните зони на водоемите, предназначени за осигуряване на вода за консумация от човека.
(3) Информацията по ал. 2, т. 2 се предоставя и на министъра на здравеопазването.
8. данните от мониторинга на водите предназначени за напояване. 
Чл. 25. Министърът на външните работи чрез българските дипломатически представителства зад граница осигурява подкрепа за дейността на международната комисия, като осигурява връзките с компетентни органи в чуждата страна., обезпечава логистична подкрепа за българските членове на международната комисия при престоя им в чужбина и предоставя безвъзмездно наличната хотелска база към дипломатическите представителства.
Чл. 26. (1) Изпълнителният директор на  Изпълнителната агенция по околна среда:
1. провежда лабораторните изпитвания за състоянието на водите;
2. обобщава резултатите от мониторинга на водите на национално ниво;
3. предлага методики за лабораторни изпитвания на води в случаите, в които няма български стандарти; 
4. разработва методология за анализ на данните от мониторинга на водите;
5. поддържа географска информационна система за водите на национално ниво; 
6. подготвя годишник за състоянието на водите.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда предоставя:
1. на директорите на басейнови дирекции:
а) протоколите от лабораторните изпитвания от мониторинга на повърхностните и подземните води;
б) информацията от мониторинга на околната среда, имаща отношение към управлението на водите; 
2. на  Министерството на околната среда и водите: 
а) обобщената информация от мониторинга на водите на територията на страната;
б)  протоколите от лабораторните изпитвания на минерални води.
Чл. 27. (1) Директорите на басейнови дирекции за съответния район за басейново управление на водите:
1. разработват плановете за управление на речните басейни;
2. определят водите, (водните тела) предназначени за водовземане за консумация от човека, съгласувано с директора на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве;
3. определят водите за обитаване от рибни видове и за развъждане на черупкови организми;
4. разработват програми, съдържащи мерки за подобряване, опазване и поддържане състоянието на водите;
5. стопанисват минералните води, които не са предоставени на концесия, включително водовземните съоръжения, чрез които те са разкрити, и вътрешния пояс на санитарно-охранителната им зона;
6.  стопанисват пунктовете и станциите за мониторинг на водите;
7.  осъществяват дейността на националната система за мониторинг на водите на басейново ниво, включително:
а) провеждат мониторинга на валежите и на нивата на повърхностните и подземните води;
б) провеждат мониторинга за химичното и екологичното състояние на водите;
в) провеждат мониторинга на отпадъчните води, отвеждани в подземните води;
г) обобщават резултатите от мониторинга на отпадъчните води на басейново ниво;
8. издават разрешителните и удостоверенията за регистрация без тези по чл. 22, ал. 1, т. 19 и чл. 31, ал. 1, т. 3;
9. провеждат процедурите за издаване на разрешителни по закона, освен в случаите на водовземане на минерални води и на водовземане от водоемите съгласно приложение № 1;
10. провеждат процедурите за учредяване на санитарно-охранителни зони и охранителни пояси;
11. учредяват санитарно-охранителните зони и охранителните пояси на съоръженията за водовземане на води, предназначени за консумация от човека, без тези по чл. 22, ал. 1, т. 9;
12. провеждат процедурите за обществено обсъждане на плановете за управление на речните басейни;
13. поддържат географската информационна система за водите;
14. съставят и поддържат регистрите на издадените разрешителни и удостоверения за регистрация и обобщават регистъра на кладенците по 
чл. 195, ал. 2, т. 2;
15. съставят и поддържат регистъра на  зоните за защита на водите;
16. съставят и поддържат .други регистри, предвидени в закона;
17. контролират:
а) състоянието на водите;
б) параметрите и спазването на условията в разрешителните и удостоверенията за регистрация освен в случаите по чл. 22, ал. 1, т. 23, 
буква “б” и чл. 28, ал. 1, т. 2;
в) заплащането на таксите за водовземане, за ползване на водната среда и за замърсяване;
г) монтирането и поддръжката на измервателните устройства по издадените разрешителни по чл. 22, ал. 1, т. 19, букви “а” и “б” и по сключените концесионни договори за бутилиране на минерална вода;
д) спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони;
е) спазването на изискванията за ефективно използване и опазване на водите;
18. съставят актовете за установяване на публични държавни вземания по този закон и правят предложения за принудителното им събиране по реда на Данъчния процесуален кодекс;
19. събират такси за разрешителните и удостоверенията за регистрация, които издават, и за санитарно-охранителните зони и охранителните пояси, които учредяват;
20. информират засегнатото население надолу по течението на реката при възникнала опасност, свързана с риск от използването на водите или наводняване;
21. издават периодичен бюлетин за състоянието на водите;
22. подпомагат експертно и информационно министъра на околната среда и водите при осъществяване на сътрудничество с компетентните органи на други страни по отношение на управлението на водите в международни райони за басейново управление; 
23. създават и поддържат база данни за извършения от тях контрол и обобщават данните за извършения контрол от регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на националните паркове и кметовете на общини;
24. предоставят информация за аварийното изпускане на вода  от потенциално опасните водоеми, включително от изпускането на вода от водноелектрически централи, разположени каскадно или намиращи се в различни притоци на реките по чл. 7, ал. 4;
25. обобщават друга информация, предоставена от регионалните инспекции по околната среда и водите и от Изпълнителната агенция по околна среда, относно състоянието на водите.
(2) Директорът на басейнова дирекция или упълномощено длъжностно лице участва в областния или общинския съвет по устройство на теритирията във всички случаи, в които се разглеждат инвестиционни проекти за изграждането на:
1. канализационни системи, включително пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места с над 2000 еквивалентни жители;
2. пречиствателни станции за промишлени отпадъчни води;
3. хидроенергийни системи и съоръжения.
Чл. 28. (1) Директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите в границите на териториалния им обхват:
1. провеждат мониторинга на отпадъчните води;
2. контролират обектите, формиращи отпадъчни води,  параметрите и изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда;
3.  контролират аварийните изпускания на отпадъчни води;
4. създават и поддържат база данни за извършения мониторинг и контрол за състоянието на отпадъчните води;
5. създават и поддържат в актуално състояние списъците на емитерите на рисковите и опасните вещества;
6. контролират органите по Закона за устройство на територията при спазване разпоредбата на чл. 108 и 109.
(2) Директорите на регионални инспекции по околната среда и водите предоставят на басейновите дирекции тримесечно:
1. информация за извършения мониторинг на отпадъчните води;
2. копия от документите за извършения контрол по ал. 1, т. 2 и 3;
3. актуални списъци на емитерите на отпадъчни води, включително на депа за отпадъци.
(3) В случаите по ал. 1, т. 3 директорът на регионална инспекция по околна среда и води в срок 24 часа уведомява директора на съответната басейнова дирекция за аварийната ситуация, характера и степента на замърсяването и за предприетите действия.
Чл. 29. (1) Директорите на дирекциите на националните паркове в границите на територията на националния парк:
1. контролират спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони;
2. осъществяват наблюдение и контрол върху компонентите и факторите на околната среда, оказващи влияние върху състоянието на водите.
(2) Директорите на дирекциите на националните паркове предоставят на директорите на басейнови дирекции копие от документите и информация за извършената дейност по ал. 1.
Чл. 30. (1) Директорите на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве в териториалните им граници:
1. провеждат мониторинга и контролират качеството на водите, използвани за питейно-битови цели, включително в случаите на самостоятелно питейно-битово водоснабдяване; 
2. провеждат мониторинга и контролират качеството на водите, предназначени за къпане;
3. провеждат мониторинга за микробиологичното състояние на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
4. съгласуват санитарно-охранителните зони около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване по отношение на спазването на санитарно-хигиенните изисквания;
5. контролират спазването на санитарно-хигиенните изисквания в границите на санитарно-охранителните зони;
6. създават и поддържат база данни и обобщават резултатите от извършения от тях мониторинг и контрол. 
(2) Директорите на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве предоставят периодично на директорите на басейнови дирекции информация за извършения мониторинг и контрол на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на водите за къпане.
(3) Директорът на регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве в 7-дневен срок писмено уведомява директора на съответната басейнова дирекция в случаите, в които се установи отклонение в качествата на водата, използвана за питейно-битови цели, когато има основания да се предполага, че това се дължи на измененото състояние на водното тяло, от което се извършва водовземането. 
Чл. 31. (1) Кметовете на общини:
1. осигуряват общото използване на водите за пиене и водоналиване от гражданите от обществените чешми;
2. организират проектирането и провеждат инвестиционния процес за изграждането на канализационните системи, включително пречиствателните станции за отпадъчните води на населените места от общината;
3. издават талони за регистрация на кладенците по чл. 195, ал. 2, 
т. 2;
4. обявяват и обозначават зоните за къпане, разположени на територията на общината, с изключение на случаите по чл. 32, т. 4;
5. обявяват съобщението на басейновата дирекция за открита  процедура за предоставяне на права за използване на водите в случаите, предвидени в закона;
6. при издаване на разрешенията за строеж по реда на Закона за устройство на територията контролират изпълнението на изискванията:
а) за осигуряване на оразмерителната проводимост на коригираните участъци на реките;
б) за осигуряване на води, преднвазначени за консумация от човека;
в) за отвеждане и пречистване на отпадъчните води;
г) свързани с ограниченията и забраните, предвидени в зоните за защита на водите;
д) на плановете за управление на речните басейни;
е) за осигуряване защитата на населените места от вредното въздействие на водите;
ж) за оценка на риска по реда на чл. 174 при строителство в границите на крайбрежните ивици на реките;
77. съвместно със службите по кадастъра и регионалните структури на Министерството на земеделието и горите нанасят в кадастралните карти и плановете за земеразделяне границите на зоните за защита на водите и отразяват в документите за собственост забраните и ограниченията за съответния имот;
. съставят и поддържат регистър на кладенците по чл. 195, ал. 2, т. 2.
8. контролират спазването на забраните в границите на реките и водоемите и крайбрежните им ивици в границите на населените места и на земите и горите - общинска собственост, за: 
а) нерегламентираното изхвърляне на отпадъци;
б) складирането на препарати за растителна защита, депониране и третиране на отпадъци;
	в)  строителство на животновъдни ферми;
	г)  строителство на стопански и жилищни постройки;
в)  миенето и обслужването на транспортни средства и техника;
	е)  засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система;
ж) строителството на прагове и язове (бентове) по реките на територията на общината.
14. контролират спазването на забраните за изсичане на горите в границите на санитарно-охранителните зони;
9. обозначават имената на основни реки, езера и водоеми на територията на общината;
10. участват в процеса на информиране на обществеността на територията на общината по чл. 51 за участието й при разработване на плановете за управление на речните басейни;
11. поддържат картотека и стопанисват водовземните съоръжения за подземни води, които ще се използват при бедствени ситуации и при други кризи, в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Кметовете на общини могат да възлагат изпълнението на функциите по ал. 1 на кметовете на кметства и на кметовете на райони.
(3) Кметовете на общини ежегодно предоставят на директорите на басейнови дирекции информация за:
1. извършения контрол по ал. 1, т. 8, и  14;
2. актуалния регистър на кладенците по чл. 195, ал. 2, т. 2;
Чл. 32.  Областните управители:
1. контролират поддържането на проводимостта на руслата на реките;
2. предлагат мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани с провеждането на големи водни количества надолу по течението на реките след изградени водоеми;
3. издават разрешенията за строеж по реда на Закона за устройство на територията при изпълнение на изискванията:
а) за осигуряване на оразмерителната проводимост на коригираните участъци на реките;
б) за осигуряване на води, предназначени за консумация от човека;
в) за отвеждане и пречистване на отпадъчните води;
г) свързани с ограниченията и забраните, предвидени в зоните за защита на водите;
д) на плановете за управление на речните басейни;
е) за осигуряване защитата на населените места от вредното въздействие на водите;
4. обявяват и обозначават зоните за къпане в Черно море.
Чл. 33.  Председателят на Държавна агенция “Гражданска защита”:
1. ръководи, координира и контролира действията на компетентните органи при управление на извънредни ситуации, възникнали от вредното въздействие на водите;
2. предписва действия и контролира дейностите на юридически и физически лица, стопанисващи водоеми, за осигуряване проводимостта на  руслата на реките след водоемите;
3. организира контрола по осигуряването със сили и средства на аварийните планове при управление на извънредни ситуации, възникнали от вредното въздействие на водите;
4. предписва действия на собствениците и ползвателите на водоемите, определени като потенциално опасни, свързани с поддържане пропускателната способност на преливниците и облекчителните съоръжения;
5. организира поддържането на картотека на водовземните съоръжения за подземни води, определени за използване при бедствия, аварии, катастрофи и друг вид кризи, и контролира състоянието им;
6. организира дейността на информационната система и на Националния ситуационен център в структурата на агенцията при управление на извънредни ситуации, възникнали от вредното въздействие на водите;
7. разработва мотивирани предложения за размера на финансовата помощ за организиране на дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията от извънредни ситуации, възникнали от вредното въздействие на водите;
8. съгласува общите градоустройствени планове на населените места относно защитата от вредното въздействие на водите;
9. организира учредяването и изграждането на охранителни пояси около водовземните съоръжения за подземни води, определени за използване при бедствия, аварии, катастрофи и друг вид кризи;
10. задължава собствениците, ползвателите и инвеститорите на язовирни стени и диги да предоставят информация за определяне на евентуалните щети при разрушаване на съоръжението;
11. предписва на собствениците или позвателите на водовземните съоръжения за вода, използвана за консумация от човека в крайбрежните ивици на реките, предприемането на необходимите мерки по защитата от вредното въздействие на водите;
12. съгласувано с министъра на околната среда и водите осигурява използването на минералните води и съоръженията към тях при бедствия, аварии, катастрофи и друг вид кризи;
13. предписва на собствениците или ползвателите на потенциално опасните водоеми изграждането и поддържането на автоматични или полуавтоматични оповестителни системи по поречията на реките и контролира тяхното изграждане и експлоатация;
14. контролира аварийното изпускане на вода от водоемите съгласно приложение № 1 и от потенциално опасните водоеми, включително изпускането на вода от водноелектрически централи, разположени каскадно или намиращи се в различни притоци на реките по чл. 7, ал. 4, след предоставена информация от органите по чл. 20, т. 1  и 2.
Чл. 34. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по хидромелиорации:
1. организира напояването на земеделските земи в границите на поречията на реките по чл. 7, ал. 4;
2. организира и контролира осигуряването на проводимостта на руслата на реките извън границите на населените места;
3. организира и контролира изпълнението на мерките за отводняване на земите извън границите на населените места.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по хидромелиорации предоставя на директорите на басейнови дирекции:
1. напояваните площи и прогнозните количества вода от водоемите съгласно приложение № 1, необходима за следващия поливен сезон; 
2. отводнените площи.

Чл. 35. Министърът на вътрешните работи подпомага компетентните органи по чл. 20, т. 1 и 2, както и министъра на здравеопазването, директорите на регионални инспекции по околната среда и водите и директорите на регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве при осъществяване на контролните им функции по закона.
Чл. 36. Дейността на басейновите дирекции за управление на водите се ръководи, координира и контролира от съответното структурно звено по воидите в Министерството на околната среда и водите.


Раздел ІІІ
Планиране на управлението на водите

Чл. 37. (1) Планирането на управлението на водите е непрекъсната дейност, която се извършва на национално и басейново ниво.
(2) За управлението на водите на национално ниво се разработва Национален план за управление на речните басейни.
(3) За управлението на водите на басейново ниво се разработват планове за управление на речните басейни.
Чл. 38. (1) (1) За целите на планирането на управлението на водите се обособяват водни тела и повърхностни и подземни водни обекти.
Чл.11. (1) Водно тяло е отделен и значим елемент от водите или водното  пространство.
(2) Водните тела са повърхностни и подземни и са най-малката единица за управление на водите.
(3) Повърхностните водни тела включват наносните отложения и твърдия отток и  могат да бъдат:
1. естествени;
2. силно модифицирани;
3. изкуствени.
Чл. 12. (1)  Водните обекти са повърхностни и подземни.
Чл. 39. (1) Националният план за управление на речните басейни съдържа::
1. анализ и оценка на състоянието на водите; и прогноза за влиянието на изменението на климата върху тях
2. изпълнените мерки, постигнатите резултати и анализ на ефективността им; 
3. анализ на изпълнението на поетите международни задължения, свързани с трансграничните води, и необходимите мерки за по-нататъшното им изпълнение;
4. прогноза за необходимата вода за отраслите от водния сектор;
5. необходимост от преразпределяне на води между речни басейни;
6. краткосрочните целите за управление на повърхностните и подземните води;
7. националните приоритети за използване на водите;
8. приоритетните мерки и приоритетните инвестиционни обекти, свързани с постигане и поддържане на добро състояние на водите;
9. приоритетните мерки за защита от вредното въздействие на водите, в т.ч. мерките за развитие на системите за ранно предупреждение;
10. приоритетните мерки за развитие на Националната система за мониторинг на водите;
11. приоритетни мерки за стопанисване на минералните води;
12. мерките за информиране на обществеността и насърчаване активното участие на всички заинтересувани страни;
13. необходимите разходи за изпълнение на мерките;
14. приоритетни мерки за осигуряване възвръщаемост на разходите за водни услуги, в т.ч. за ресурса и за опазване на водите.
(2) Националният план по ал. 1 се разработва от министъра на околната среда и водите за 6-годишен период и е основа за  актуализирането на плановете за управление на речните басейни.
(3) Националният план по ал. 1 се актуализира на третата година от приемането му по отношение на:
1. изпълнените мерки, постигнатите резултати и анализ на ефективността им;
2. приоритетните мерки и приоритетните инвестиционни обекти;
3. приоритетните мерки за развитие на Националната система за мониторинг на водите;
4. приоритетните мерки за стопанисване на минералните води;
5. необходимите разходи за изпълнение на мерките.
(4) За разработването на националния план по ал. 1 министрите, осъществяващи държавната политика в отраслите от водния сектор, предоставят необходимата информация по ал. 1, т. 2, 4, 9, 13 и 14 на министъра на околната среда и водите.
(5) Приоритетните инвестиционни обекти се определят с приети от Министерския съвет национални програми в областта на водите.
(6) Националният план за управление на речните басейни се приема с решение на Министерския съвет.
Чл. 40. (1) Плановете за управление на речните басейни се разработват от директорите на басейнови дирекции за всеки район за басейново управление на водите и съдържат:
1. характеристика на  района за басейново управление, включително определените повърхностни водни тела, видовететиповете им и базовитереферентни условия за всеки типвид  и подземните водни тела, в т.ч.:
а) географско, хидрографско, хидроложко и хидрогеоложко описание на района, оценка на оттока на повърхностните води и експлоатационните ресурси на подземните води;
б) описание и оценка на използването на водните ресурси;
в) описание и оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела;
г) описание и оценка на количественото и качественото състояние на подземните водни тела;
2. анализ на въздействието от човешка дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води:
а)  оценка на замърсяването от точкови източници;
б) приблизителна оценка на замърсяването от дифузни източници, включително  земеползването; 
в) оценка на въздействието върху количественото състояние на водите, включително водовземанията; 
г) анализ на други въздействия от антропогенната дейност върху състоянието на водите;
д) значими морфологични изменения;
3. определяне на зоните за защита на водите; 
4. състояние, анализ и оценка на мрежите и програмите за мониторинг и анализ на резултатите от мониторинга на водите и зоните за защита на водите, включително графичната им визуализация;
5. екологични цели за повърхностни води, подземни води и зоните за защита на водите, включително идентифициране на случаите по чл. 62-66 и свързаната с това информация; 
6. резултатите от икономическия анализ на водоползването;
7. програми от мерки и обосновка как чрез тях ще бъдатза постигане на нати, екологичните цели, включиетлно:
а) мерките, изисквани за постигане на добро състояние на водите; 
б) практическите стъпки и мерки за прилагане на принципа за възстановяване на разходите за услуги във водния сектор, включително разходите за ресурса и опазване на околната среда; 
в) мерките за изпълнение на изискванията за опазване на водата, използвана за консумация от човека; 
г) преглед на постигнатото в процеса на контрол върху водовземането от повърхностни и подземни води, както и върху акумулирането на повърхностни води, включително регистрите на съществуващите права за водовземане и идентифициране на случаите, в които водовземането или акумулирането нямат значимо въздействие върху състоянието на водите; 
д) преглед на постигнатото в процеса на контрол върху  заустванията от точкови източници, включително прилагането на комбинирания подход при разрешаването им, и оценка на риска за замърсяване на водите и резултатите от контрола на всички други дейности, въздействащи върху състоянието на водите, включително от мерките за осигуряване на съгласуваност между хидроморфоложките условия и постигане на изискванията за екологично състояние или добър екологичен потенциал; 
е) описание на случаите на пряко въвеждане на замърсители в подземните водни тела; 
ж)  мерките за предотвратяване замърсяването на водите с рискови и опасни вещества; 
з) мерките за предотвратяване или намаляване въздействието на аварийни замърсявания; 
и) мерките за водните тела, за които няма вероятност за постигане на екологичните цели;
к) допълнителните мерки, необходими за изпълнението на поставените екологични цели; 
л)  мерките за предотвратяване увеличаването на замърсяването на морските води; 

8. регистър на програмите от мерки за конкретни подбасейни, отрасли, проблеми или води, включително описание на съдържанието им;
9. мерките за стопанисване на минералните води;
10. мерките за защита от вредното въздействие на водите;
11. необходимите разходи за изпълнение на програмите от мерки; 
12. мерките за информиране и консултации с обществеността, резултатите от тях и промените на плана, извършени в резултат на тези мерки; 
13. списък на компетентните органи, включително наименование и адрес на компетентния орган, географски обхват на района с басейново управление – наименованията на реките в района с басейново управление с точно описание на границите на района с басейново управление, законов статут на компетентния орган, описание на правните и административните задължения на компетентния орган и неговата роля в рамките на района за басейново управление; 
14. лицата за връзка и процедурите за информиране на обществеността за резултатите от мониторинга и изпълнението на мерките по т. 7, буква “д”.
(2) Екологичните цели за повърхностни водни тела, поставени в първия план за управление на  речния басейн, следва като минимум да бъдат постигнати чрез екологични стандарти за качество поне толкова рестриктивни, колкото възприетите с наредбата за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела.
(3) Начинът за характеризиране на района за басейново управление по ал. 1, т. 1 се определя с наредбата за повърхностните води и с наредбата за подземните води.
Чл. 41. (1) Плановете за управление на речните басейни се актуализират на всеки 6 години.
(2) Програмите от мерки и определянето на приоритетните дейности за изпълнението им се актуализират на всеки 3 години.
(3) Актуализацията на плана, освен информацията по чл. 40, ал. 1, съдържа и: 
1. описание на всички изменения или актуализации от времето на публикуване на предишната версия на плана за управление на речния басейн, включително прегледите на обстоятелствата по чл. 65-68;
2. оценка на степента на изпълнение на екологичните цели, включително представянето на резултатите от мониторинга за времето на действие на предишния план на карта, и обяснение за всички неизпълнени екологични цели; 
3. описание на и обяснение за, всички мерки, предвидени в по-ранна версия на плана за управление на речния басейн, които не са били предприети; 
4. описание на всички допълнителни мерки, предприети съгласно изискванията на чл. 48 от публикуването на предишната версия на плана за управление на речния басейн. 
Чл. 42. (1) Лицата, използващи водите, са длъжни да осигуряват безвъзмездно необходимата и наличната информация по чл. 40, ал. 1, т. 6 за разработването и актуализацията на плановете за управление на речни басейни при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Научните институти към Българската академия на науките и университетите, работещи в областта на водите, осъществяват научното и методическото осигуряване при разработването на плановете за управление на речните басейни. 
Чл. 43. Плановете за управление на речните басейни се приемат от министъра на околната среда и водите в двумесечен срок  след завършване на процедурата за информиране на обществеността по раздел V. 


Раздел ІV
Програми от мерки за опазване и възстановяване на водите

Чл. 44. (1) Комплексни програми от мерки се разработват и изпълняват за предотвратяване на замърсяването, за постигане и поддържане на добро състояние на водите. 
(2) Програмите за подземните води освен постигане и поддържане на изискванията за добро състояние осигуряват и идентифициране и насочване в обратна посока на всички значими и устойчиви тенденции за повишаване концентрацията на всяко замърсяващо вещество.
(3) Програмите осигуряват интегриране на качествените и количествените аспекти както на повърхностните води, така и на подземните води, като се отчитат естествените условия на потока на водите в рамките на хидроложкия цикъл.
(4) Програмите за повърхностните и подземните води, принадлежащи към една и съща екологична, хидроложка и хидрогеоложка система, са координирани.
(5) Прилагането на програмите не трябва да води до пряко или непряко замърсяване на  повърхностните, подземните и морските води.
Чл. 45. (1) Програмите се разработват в рамките на плановете за управление на речните басейни.
(2) Програмите се преразглеждат и, ако е необходимо, в зависимост от постигнатите резултати се актуализират  на всеки 3 години. 
(3) Всички нови или преразгледани мерки, отразени в актуализираната програма, се реализират до 3 години след тяхното разработване.
Чл. 46. Програмите се разработват въз основа на:
1. анализ на характеристиките на речния басейн и на въздействията от антропогенна дейност;
2. икономически анализ на водоползването;
3. систематизиран и сравним мониторинг на развитието в състоянието на водите;
4. отчитане на  конкретните регионални и местни условия, както и на спецификата на формиране и възобновяване на водите.
Чл. 47. (1) Всяка програма включва основни, а при необходимост - и допълнителни мерки.
(2) Основните мерки включват действия:
1. осигуряващи предотвратяването и ограничаването на замърсяването на водите с рискови и опасни вещества от точкови и дифузни източници;
2. осигуряващи опазването на водите, предназначени за консумация от човека, за къпане, за обитаване от рибни видове и за развъждане на черупкови организми;
3. осигуряващи опазването на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници;
4. за предотвратяване и намаляване на въздействието от аварийни замърсявания на водите;
5. свързани с комплексния контрол за предотвратяване на замърсяването;
6. осигуряващи прилагане на принципа за пълно възвръщане на разходите за  услуги във водния сектор, включително за ресурса и околната среда;
7. за подпомагане на ефективно и устойчиво използване на водите;
8. осигуряващи опазването на количеството на водите, включително за изкуствено подхранване на подземните води;
9. свързани с предоставянето и с ограничаването на предоставени права за използване на водите във връзка с постигането на мерките по т. 1-5.
10. по ограничаване на бъдещо предоставяне на права за използване на водите за конкретни водни тела във връзка с постигането на мерките по т. 1-5;
11. свързани с употребата на утайки от пречиствателните станции за отпадъчни води от населените места;
12. свързани с опазването на птиците и местообитанията;
13. свързани с употреба на препарати за растителна защита; 
14. за всички останали значителни негативни въздействия  върху състоянието на водите, включително за осигуряване на съгласуваност между хидроморфоложките условия във водните тела и постигане на изискваното екологично състояние или добър екологичен потенциал. 
(3)  Допълнителните мерки могат да бъдат:
1. законодателни мерки;
2. административни мерки;
3. икономически и/или финансови мерки;
4. мерки за контрол на емисиите;
5. кодекси за добра практика;
6. мерки за оптимално управление на горите, пряко влияещи върху състоянието на подземните и повърхностните води;
7. повторно създаване и възстановяване на територии с влажни зони;
8. мерки за контрол на водовземането;
9. мерки за управление на потреблението, включително насърчаване използването на водоспестяващи технологии в селското стопанство, промишлеността и бита;
10. мерки за ефективност и повторно използване на водите в промишлеността;
11. проекти за рекултивация;
12. действия с възстановяване на екосистемите, свързани с водите, и по ограничаване на морфологичните изменения в повърхностните водни тела;
13. образователни проекти;
14. проучвателни, развойни и демонстрационни проекти;
15. договорени споразумения в областта на  околната среда;
16. други мерки.
(4) Всяка програма съдържа и:
1. график за изпълнението й;
2. необходими разходи за реализиране на програмата;
3. източника за осигуряване на необходимите средства.
(5) Мерките по ал. 2, т. 1, 2 и 3 се съобразяват със специфичните изисквания, регламентирани с наредбата за повърхностните води, наредбата за подземните води и наредбата за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела.
Чл. 48. Когато данните от мониторинга или други данни показват, че има вероятност да не бъдат постигнати екологичните цели чрез предвидените мерки и/или в поставения срок за дадено водно тяло, за него се разработва подробна програма, включваща:
1. проучване на причините за възможното неизпълнение;
2. ограничаване на предоставените права за използване на водите - при необходимост;
3. преглед и при необходимост - коригиране на програмите за мониторинг;
4. предприемане на допълнителни мерки, включително установяване на по-строги емисионни норми.
Чл. 49.  Средствата за покриване на разходите за изпълнение на програмите, свързани с увреждането или с отрицателното въздействие върху водите, се осигуряват чрез принципите, че замърсителят плаща и за пълно покриване на разходите за услуги във водния секторвъведените икономически регулатори.


Раздел V
Информиране и участие на обществеността при вземането на решения

Чл. 50. При разработването и актуализирането на плановете за управление на речните басейни на обществеността се осигурява информация за:
1. планираните мерки;
2. напредъка, постигнат при тяхното прилагане.
Чл. 51. (1) За всеки район на басейново управление се публикуват и се предоставят на разположение на заинтересуваната общественост за консултации и писмени становища:
1. график и работна програма за разработването на плана за управление на речния басейн, включително описание на консултациите, които трябва да се проведат;
2. междинен преглед на установените в речния басейн значими проблеми по управлението на водите;
3. проект на план за управление на речния басейн.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя:
1. по т. 1 - три години преди началото на периода, за който се отнася планът;
2. по т. 2 - две години преди началото на периода, за който се отнася планът;
3. по т. 3 - една година преди началото на периода, за който се отнася планът.
(3) Информацията по ал. 1 се публикува на интернет страницата на съответната басейнова дирекция и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.
(4) Съобщението, че в общественото пространство е предоставена информацията по ал. 1, се публикува в две централни ежедневника и се обявява по Българската национална телевизия и по Българското национално радио. 
(5) При поискване  се осигурява достъп до документите и информацията, използвани при разработването на проекта на План за управление на речния басейн. по реда на Закона за достъп до обществена информация, при спазване на изискванията на Закона за достъп до класифицирана информация
Чл. 52. Изискванията на чл. 51 се прилагат и при актуализиране на плана за управление на речния басейн.
Чл. 53. (1) Документите по чл. 51, ал. 1 са на разположение на обществеността в продължение на 6 месеца.
(2) Всяко заинтересувано лице в срока по ал. 1 може да се консултира със съответната басейнова  дирекция относно документите  по 
чл. 51, ал. 1. 
(3) Всяко заинтересувано лице може да представи пПисменоите становищеа относно  документите по чл. 51, ал. 1 се представят в съответната басейнова  дирекция  до изтичането на срока по ал. 1 и се разглеждат от .Техническия експертен съвет към директора на съответната  дирекция.
(4) За становищата по ал. 3 се води регистър, който е неразделна част от документацията към плана за управление на речния басейн. 


Глава трета
ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ

Раздел І
Общи условия

Чл. 54. Опазването на водите цели:
1.  постигане добро състояние на всички води на територията на страната в условията на непрекъснато намаляване възпроизводството на чиста вода от естествения хидрологичен цикъл;
2. намаляване на необходимостта от пречистване на водите и степента на пречистването им преди тяхното използванеизползване;
3. осигуряване развитието на водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни екосистеми.
Чл. 55. За постигане на целите по чл. 54 се определят:
1. екологични цели;
2. минимално допустим отток в реките;
3. правила и мерки за опазване на количеството и качеството на водите;
4. зони за защита на водите.
Чл. 56. (1) Минимално допустимият отток в реките се определя по методика, издадена от министъра на околната среда и водите.

(2) Намаляване на количествата, определени по реда на Изключение от разпоредбата по ал. 1, се допуска само в случаите, в които водовземането е за осигуряване на вода за консумация от човека и няма друга възможност за осигуряване на необходимите водни количества. 
(3) Увеличаване на количествата, определени по реда на ал. 1, може да се извършва с цел опазване на зоните за защита на водите по 
чл. 132, ал. 1, т. 5 след провеждането на конкретни изследвания.



Раздел IІ
Екологични цели

Чл. 57. (1) Екологични цели се определят за осигуряване добро състояние на повърхностните и на подземните води и за предотвратяване влошаването на състоянието им за всяко водно тяло, както и за  зоните за защита на водите.
(2) Екологичните цели по ал. 1 и сроковете за постигането им се определят с плановете за управление на речните басейни, с които се определят и програмите от мерки за постигане на екологичните цели. 
Чл. 58. За повърхностните води се определят екологични цели за:
1. предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни водни тела;
2. опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела за постигане добро състояние на водите;
3. опазване и подобряване качествата на всички изкуствени и силно модифицирани водни тела и постигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние на повърхностните води;
4. предотвратяване, прогресивно намаляване на замърсяването с особено опасни вещества и прекратяването наведнъж или на етапи на замърсяването с емисиите, заустванията и предотвратяване на изпускането  на рискови вещества.
Чл. 59. За подземните води се определят екологични цели за количество и качество за:
1. предотвратяваненедопускане или ограничаване въвеждането на замърсители в подземните водни тела и предотвратяване влошаването на състоянието на всички подземни водни тела;
2. опазване, подобряване и възстановяване на всички подземни водни тела, осигуряване на баланс между водовземането и подхранването на подземните води и постигане доброто им състояние на подземните води състояние;
3. създаване на устойчива тенденция към намаляване концентрацията на замърсители - резултат от антропогенна дейност, с огледи непрекъснато намаляване замърсяването на подземните води.
Чл. 60. За зоните за защита на водите се цели постигане на съответствие с всички стандарти и цели, определени поставени  с акта, по силата на който е създадена конкретната зона.
Чл. 61. В случаите, в които за едно водно тяло се отнасят повече от една от целите по чл. 58 и 59, приема се най-строгата.
Чл. 62. (1) При поставянето на екологичните цели органите за управление на водите Повърхностно водно тяло могжате да се определяти повърхностно водно тяло като изкуствено или силно модифицирано, когатов случаите в които:
1. необходимите мерки за постигане на добро екологично състояние биха довели до такива промените в хидроморфоложките му характеристики на това водно тяло, необходими за постигане на добро екологично състояние, биха имали значими отрицателни въздействия които  ще имат неблагоприятно въздействие върху:
а) околната среда;
б) навигацията, включително пристанищните съоръжения, или местата за отдих и спорт;
в) регулирането на водите, защитата от наводнения, отводняването на земи; 
г) дейностите, за извършването на които е необходимо акумулиране на вода за водоснабдяване, напояване, или за производство на електроенергия;
д) други дейности, имащи съществено социално-икономическо и демографско значение за населението;
2. положителният ефект, осигуряван от полезните дейности, обслужвани от изкуствено създадените или модифицирани характеристики на водното тяло, не може да бъде постигнат при приемливи условия чрез други средства, които са значително по-добри в екологично отношение поради техническа неосъществимост или икономическа необоснованост. 
(2) Определянето на телата по ал. 1, както и обосновката за определянето на всяко водно тяло  и тяхната актуализация се извършва с плановете за управление на речните басейни и актуализациите им.
Чл. 63. Определените срокове по реда на чл. 57, ал. 2 могат да бъдат удължавани с актуализацията на плановете с оглед етапното постигане на екологичните цели по отношение на водните тела в случаите, в които влошаването на състоянието на засегнатото водно тяло е прекратено и са изпълнени следните условия: 
1. компетентният орган установи, че е невъзможно да се постигне подобряване състоянието на водните тела по приемлив начин в рамките на приетия срок по чл. 57, ал. 2 по някоя от следните причини:
а) поради причини от технически характер необходимите подобрения могат да бъдат осъществени само на етапи, за чието изпълнение е необходим по-дълъг срок;
б) подобряване на състоянието на водните тела в рамките на приетия срок би било икономически необосновано;
в) естествените условия не позволяват подобряване на състоянието на водното тяло в планирания срок;
2. удължаването на срока и причините за това са  посочени  и обяснени в плана за управление на речния басейн;
3. удължаването на срока се ограничава най-много до две следващи актуализации на плана за управление на речния басейн освен в случаите, когато естествените условия не позволяват постигане на целите през този срок;
4. предвидените необходими мерки за постепенно привеждане на водните тела в изискваното състояние през времето на удължения срок, очакваният график за тяхното прилагане, както и причините за всяко значително забавяне са включени  в плана за управление на речния басейн.
Чл. 64. Екологични цели, с които се постига състояние на водите по-ниско от добро,  могат да се поставятопределят за конкретни водни тела, засегнати значително от антропогенната дейност съгласно анализа в плана за управление на речния басейн по чл. 40 или за които естествените условия са такива, че постигането на екологичните цели по чл. 58 и 59 би било невъзможно или икономически необосновано и са изпълнени следните условия:
1. екологичните и социално-икономическите нужди, осигуряваниобслужвани от подобна антропогенна дейност, не могат да бъдат осъществени чрез други средства, при което да се реализира значително по-добър вариант от екологична гледна точка и при сравними разходи;
2. при наличието на въздействия, които не са могли да бъдат избегнати по подходящ начин поради характера на човешката дейност или на замърсяването, е осигурено: 
а) постигането на възможно най-доброто екологично и химическо състояние за повърхностни води;
б) възможно най-малките промени в доброто състояние на подземните води;
3. не настъпва по-нататъшно влошаване в състоянието на водите в засегнатото водно тяло;
4. определянето на по-малко строги екологични цели и причините за това са посочени в плана за управление на речния басейн и  тези цели са подлагани на преглед на всеки 6 години. 
Чл. 65. (1) Не се счита за неизпълнение на екологичните цели, когато при разработване на плана за управление на речния басейн или при актуализацията му се установи, че временното влошаване състоянието на водните тела е причинено от естествени причини или от непредвидени обстоятелства, които са изключение или не могат да бъдат предвидени, включително наводнения и продължителни засушавания, или от аварийни ситуации.
(2) В случаите по ал. 1 се изисква:
1. предприемане на всички технически възможни и икономически обосновани мерки за предотвратяване бъдещо влошаване на състоянието на водите, включително за предотвратяване компрометирането на други водни тела, незасегнати пряко от посочените обстоятелства;
2. посочване в плана за управление на речния басейн  на случаите и условията, при които могат да бъдат обявени изключителни или непредвидими обстоятелства, включително критериите за тяхното обявяване;
3. мерките за изпълнение при възникването на такива обстоятелства се включват в програмата от мерки и не възпрепятстват възстановяването на качествотосъстоянието на водното тяло, след като обстоятелствата вече не са налице;
4. последствията от изключителните или форсмажорните обстоятелства се преразглеждат всяка година и ако са в резултат от причините по чл. 63, т. 1, се вземат всички практически мерки за възможно най-бързото възстановяване състоянието на водното тяло;
5. описание на последствията и на предприетите и предстоящите мерки и включването им в следващата редакция на плана за управление на речния басейн.
Чл. 66. (1) Не се счита за неизпълнение на екологичните цели непостигането на добро състояние на водите или добър екологичен потенциал на модифицираните повърхностните водни тела или не е предотвратено влошаването на  състоянието на водните тела в случаите, когато в които то е в резултат на:
1. нови дейности за устойчиво развитие на населението със социално-икономически ефект;
2. ново изменение на физичните характеристики на повърхностния воден обект или на изменения в нивото на подземните водни обекти.
(2) В случаите по ал. 1 се изисква:
1. да се предприемат всички практически изпълними мерки за намаляване на неблагоприятното въздействие върху състоянието на водното тяло;
2. причините за установените изменениямодификации или измененияотклонения да са изрично посочени и обяснени в плана за управление на речния басейн и целите  да се преразглеждат на всеки 6 години;
3. причините за тези изменения или отклонения модификации или изменения да са в интерес на обществото и/или ползите от новите изменения или отклонения модификации и изменения във връзка с човешкото здраве и безопасност или за устойчивото развитие да превишават ползите за околната среда и за обществото от постигането на целите по чл. 61 и 62;
4. полезните цели, постигани с тези изменения или отклонения в състоянието модификации или изменения на водното тяло, поради технически причини или прекомерни разходи не могат да бъдат постигнати с други средства, значително по-добри за околната среда.
Чл. 67. Прилагането на чл. 62-66 се допуска само за отделни водни тела, при условие че не се компрометира постигането на екологичните цели на други водни тела в района за басейново управление на водите.


Раздел IIІ
Състояние на водите

Чл. 68. (1) Състоянието на водите се определя с комплекс от биологични, хидроложки и/или хидрогеоложки, морфоложки, химични и физико-химични характеристики, включително свързаните с тях показатели, както и от въздействието на климатичните фактори и антропогенното натоварване върху водите.
(2) Състоянието на водите е основа за обособяване  на водните тела.
Чл. 69. (1) Състоянието на повърхностните води се характеризира с екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела, а в случаите, в които състоянието е по-високо от добро – и с хидроморфоложко състояние на водното тяло.
(2) Състоянието на подземните води се характеризира с количественото и химичното състояние на подземните водни тела, а за минералните води - и със стойностите на биологично значимите параметри за специфично въздействие върху човешкия организъм, включително температурата на водата. 
(3) Общото състояние на водите по ал. 1 и 2 се определя, като се приема по-лошото от двете им състояния.
Чл. 70. (1) Екологичното състояние на повърхностните водни тела може да бъде :
1.много добро– ксеносапробия, най-висока стойност на биотичния индекс – 5;, 
2. добро– олигосапробия, най-висока стойност на биотичния индекс – 4 ;, 
3. умерено– ß- мезосапробия, най-висока стойност на биотичния индекс – 3;
4.недобро - α-мезосапробия, най-висока стойност на биотичния индекс – 2;, 
5.  лошо и много лошо и се определя на базата на:
1. биотичен индекс или друг индекс, осигуряващ същата или по-добра точност на оценката – за течащи води;
2. трофичен индекс – за стоящи води – полисапробия, най-висока стойност на биотичния индекс – 1 или по-малко от 1.
(2) Химичното състояние на повърхностните водни тела може да бъде добро или лошо.
(3) За изкуствените и силно модифицираните повърхностни водни тела освен състоянията по ал. 1 и 2 се определя и екологичният потенциал, който може да бъде  максимален,  добър и  умерен.
(4) Начинът за характеризиране, типизиране и определяне на екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела и екологичния потенциал на изкуствените и силно модифицираните водни тела се определя с наредба за повърхностните води, приета от Министерския съвет.
Чл. 71. (1) Количественото и химичното състояние на подземните водни тела може да бъде добро или лошо.
(2) Начинът за характеризиране и определяне на количественото и химичното състояние на подземните водни тела се определя с наредба за подземните води, приета от Министерския съвет.


Раздел ІV
Опазване на количеството на водите

Чл. 72. Количеството на водите се опазваПодобряване равномерността на повърхностния отток, възстановяване и опазване количеството на подземните води и ефективно използване на регулираните води се постига  чрез:
1. възстановяване и поддържане на горската растителност и залесяване на обезлесени и нови площи;
2. борба с ерозията; 
3. оценка на водните ресурси и съставяне на оперативен баланс на водните телаите;
4. предотвратяване свръхексплоатацията на подземните води;
5. забрана и ограничаване на дейности, свързани с нарушаване на естественото състояние на водните обекти;
6. предотвратяване разхищението на вода при предоставянето на  услуги във водния сектор; 
7. определяне на норми за водопотребление за различните отрасли от водния сектор;
8. издаване на разрешителни за изграждане и ремонт на водовземни съоръжения за подземни води и за водовземане от повърхностни, пресни подземни и от минерални води и предоставяне на концесии за бутилиране на минерални води при определени условия;
9. поставяне на по-строги условия във вече издадени разрешителни;
10. формиране на знание и съзнание за пестеливо използване на водите;
11. ограничения за използване на водите в съответствие с хидроложките прогнози и плановете за управление на речните басейни.
Чл. 73. За опазване количеството на водите се забранява :
2. промяна на предназначението на земите и горите от горския фонд за срок 10 години след възникване на пожари в границите на санитарно-охранителните зони.
3. паленето на стърнища;
Чл. 74. За борба с ерозията и  за възпроизводство на водните ресурси  се стимулира:
1. създаването на смесени иглолистни и широколистни гори и многоетажни смесени иглолистни и широколистни гори;
2. създаването и отглеждането на трайни земеделски култури на ерозирани земи, особено за райони, застрашени от трайно засушаване, и върху наклонени и ерозирани терени във водосборите на водоемите;
3. възстановяването и обогатяването на естествения тревостой на ливадите и пасищата в полупланинските и планинските региони с предимство върху ерозирали земи особено за райони, застрашени от трайно засушаване;
4. създаването на полезащитни пояси в  Северна България;
5. залесяването на ерозирали площи с подходящи храстови и дървесни видове, в т.ч. сухоустойчиви местни и интродуцирани видове;
6. изграждането на съоръжения за борба с ерозията - баражи, каменни прагове, фашини и др и абразията.
Чл. 75. (1) За оценката и съставянето на оперативния баланси на водитените тела се извършва:
1. измерване и оценка на валежите и изпарението по площ и надморска височина;непрекъснатоизмерване и оценка на количеството на валежите по площ и надморска височина;
2. измерване на оттока на реките по чл. 7, ал. 4 поне на две места по течението, съответно в близост до устието им или до държавната граница и в горната част над значителните водовземания или заустваниянепрекъснатоизмерване на оттока на реките по чл.7, ал.4 на кота 800 м и при устието им или в близост до държавната граница, в рамките на програмата за мониторинг на количеството на водите;
3. наблюдение на акумулираните води във водоемите;
4. наблюдение на нивото на подземните води, дебитите на изворите и на водовземните съоръжения на самоизлив;
5. измерване на иззетите водни количества.
(2) Съставянето на оперативния баланс на водните тела се извършва по методика, одобрена от министъра на околната среда и водите.
Чл. 76. (1) За предотвратяване свръхексплоатацията на подземните води се извършва утвърждаване на ресурсите на подземните водни тела и на проектния дебит на водовземните съоръжения и системи.
(2) Изискванията за определяне и утвърждаване на ресурсите на подземните водни тела и на проектния дебит на водовземните съоръжения и системи се определят с наредбата за подземните води.
Чл. 77. Водовземни съоръжения за подземни води, които  не се използват,  се консервират или ликвидират от техния собственик.
Чл. 78. (1) Създава се национален каталог на водовземните съоръжения за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за стопански цели, и регистър на кладенците за водовземане по чл. 195, ал. 2, т. 2. 
(2) Каталогът по ал. 1 се създава и поддържа от Министерството на околната среда и водите.
(32) В националния каталог на водовземните съоръжения се включват служебно съоръженията за пресни подземни води, за които има предоставени права за използване на водите и съоръженията за минерални води.
(44) Водовземните съоръжения, които  не са включени в националния каталог, се считат за изградени в нарушение на изискванията на закона.
Чл. 79. Забранява се  водовземане от подземни води в случаите, в които:
1. общото многогодишно водовземане от подземно водно тяло надвишава експлоатационните му ресурси;
2. водовземното съоръжение не е включено в националния каталог на водовземните съоръжения по чл. 781, ал. 1;3
3.  се създава опасност от:
а) непостигане на екологичните цели за хидравлично свързаните с подземното водно тяло повърхностни води;
б)  влошаване състоянието на тези повърхностни води;
в) увреждане на сухоземни екосистеми, зависещи пряко от подземното водно тяло;
г) понижаване нивата на подземните води в участъците на подземни водни тела, от които се подхранват водите на влажните зони, зоните за опазване на стопански значими водни организми, защитени територии и защитени зонив зоните по чл. 132, ал. 1;
4. са възможни постоянни изменения в посоката на потока в подземното водно тяло.
Чл. 80. (1) За опазване на естественото състояние на водните обекти:
1. забранява се добив на подземни богатства, свързан с:
а) изземването на прилежащите земи на езера и водоеми, руслата и крайбрежните ивици на реките;
б) изземването на водоносните хоризонти;  
2. ограничават се:
а) регулиранетоизмененията в режима  на оттока на реките при изграждането на водноелектрически централи;
б) изземването на наносните отложения в руслата на реките;
в) коригирането на участъци от реките освен в случаите, когато това се налага за защита от вредното въздействие на водите;
г) изграждането на съоръжения и прехвърлянето на вода между районите за басейново управление на водите освен в случаите, в които това се налага за осигуряване на вода за консумация от човека;
3. извършва се:
а) консервиране на водовземни съоръжения, разкриващи подземни води на самоизлив, които не се използват;
б) поддържане проводимостта на руслата на реките.
Чл. 81. (1) За предотвратяване разхищението на вода при предоставянето на услуги във водния сектор в разрешителните за водовземане се предвижда поетапно намаляване на разрешеното водно количество до достигане на нормите за водопотребление.
(2) Нормите за водопотребление се определят за питейно-битови цели, за напояване, за животновъдство и за ползване на минерални води за лечение и профилактика.
(3) Нормите по ал. 2 се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите, министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, министъра на енергетиката и енергийните ресурси и министъра на икономиката. 
Раздел V
Опазване качеството на водите

Чл. 82. Опазването на качеството на водите включва:
1. предотвратяване, и ограничаване и прекратяване на замърсяването им с рискови и опасни вещества;
2. опазване на водите, предназначени за консумация от човека;

32. опазване от замърсяване с нитрати от земеделски източници;
43. опазване на водите за къпане;
5.4 опазване на крайбрежните морски води;
6.5 опазване на водите, предназначени за обитаване от рибни видове и за развъждане на черупкови организми.
6. опазване на водите предназначени за консумация от човека;
Чл. 83. (1) Рисковите и опасните вещества по чл. 82, ал. 1, т. 1 се определят в зависимост от риска за човешкото здраве и за водните екосистеми.
(2) Рисковите вещества по ал. 1 се определят със заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в “Държавен вестник”.
Чл. 84. Опазването на водите по чл. 82, т. 26 се извършва при условията и по реда на глава четвърта.
Чл. 85. За опазване и възстановяване качеството на водите и устойчивото им използване в рамките на речния басейн се съставят и  изпълняват програми от мерки.
Чл. 86. Опазването на качеството на подземните води се осъществява чрез:
1. установяване на показатели за опазването на подземните води, за предотвратяване на замърсяването, за запазване и подобряване на състоянието им и за нормалното функциониране на водните екосистеми, свързани с подземните води;
2. предотвратяване, и ограничаване и прекратяване замърсяването на подземните води;
3. поставяне под контрол съдържанието на рискови и опасни вещества и елиминиране на последиците от вече настъпили замърсявания;
4. ликвидиране на съоръжения, които не се използват или създават опасност от замърсяване на водите или околната среда.
Чл. 87. (1) За опазване на подземните води от замърсяване и увреждане се определят екологичен праг и праг на замърсяване на подземните води.
(2) Хидрогеоложките проучвания за оценка на риска от замърсяване на подземните води се извършват съобразно опасността от въвеждане в подземните водни тела на конкретни замърсители, характерни за всеки отделен източник на замърсяване.
(3) Показателите за екологичен праг и праг на замърсяване се определят с наредбата за подземните води.
Чл. 88. (1) За опазване на подземните води от замърсяване се забранява:
1. пряко въвеждане на замърсители в подземните водни тела;
2. обезвреждане, включително депониране на рискови вещества, които могат да доведат до непряко въвеждане на замърсители в подземните водни тела;
3. други дейности върху повърхността и в подземното водно тяло, които могат да доведат до непряко въвеждане на рискови вещества в подземните водни тела;
4. смесване на подземни води с различно качество чрез изградени водовземни съоръжения;
5. използването на материали, съдържащи рискови и опасни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и постройки и други подобни дейности, при които се осъществява контакт с подземните води.
(2) Водовземането от плитки подземни води за напояване се ограничава в случаите, в които съществуват условия и възможности за напояване с повърхностни води.
Чл. 89. (1) За опазване на подземните води лицензия по чл. 39, 
ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката се издава за инжектиране на природен газ и течен петролен газ с цел съхраняването му в части от земните недра, които по естествени причини са трайно неподходящи за други цели.
(2) Лицензия по ал. 1 може да бъде издадена и за инжектиране в други части от земните недра, само след извършване на хидрогеоложко проучване и оценка на риска от замърсяване на подземните води, доказваща, че състоянието на подземните води, в които се извършва инжектирането, няма да се влоши и не съществува опасност от влошаване състоянието на други подземни води в района на инжектиране.
Чл. 90. (1) Опазването на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници се извършва чрез въвеждане на правила за:
1. определяне на водите във водните тела или в части от тях, които са замърсени или са застрашени от замърсяване, и в уязвимите зони, в които чрез просмукване или оттичане водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници;
2.  прилагане на добра земеделска практика;
3. обучение и информиране на земеделците за прилагане на утвърдената добра земеделска практика;
4.  ограничаване и ликвидиране на замърсяването.
(2) Изискванията за установяване, ограничаване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати от земеделски източници и мерките за възстановяване на доброто им състояние и правата и задълженията на компетентните органи се определят с наредбата за повърхностните води и с наредбата за подземните водиа за о. пазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници приета от Министерския съвет.
Чл. 91. (1) Определянето на водите по чл. 90, ал. 1, т. 1 се извършва по следните критерии:
1. повърхностните води, използвани или предназначени за консумация от човека, съдържат ли или биха съдържали, ако не бъдат изпълнени програми за ограничаване и ликвидиране на замърсяването, нитрати с концентрация по-голяма от 50 милиграма на литър;
2. подземните води съдържат ли нитрати с концентрация по-голяма от 50 милиграма на литър или се прогнозира концентрацията да се повиши над тази граница, ако не бъдат изпълнени програми за ограничаване и ликвидиране на замърсяването;
3. повърхностните води от езера, устия на реки и крайбрежните морски води засегнати ли са от еутрофикация или могат да бъдат засегнати от еутрофикация, ако не бъдат изпълнени програми за ограничаване и ликвидиране на замърсяването;
4. налични данни за замърсените води и за уязвимите подземни води, за които съществува опасност от замърсяване.
(2) При прилагане на критериите по ал. 1 задължително се вземат предвид:
1. физико-химичните и природните характеристики на водите и почвите;
2. съвременното разбиране за поведението на азотните съединения във водите и почвите;
3. очакваните резултати от изпълнението на програми за ограничаване и ликвидиране на замърсяването.
Чл. 92. (1) За ограничаване и ликвидиране на замърсяването с нитрати от земеделски източници се утвърждават правила за добра земеделска практика за всеки конкретен район.
(2) Добрата земеделска практика се прилага доброволно, но земеделците са длъжни:
1. да не торят в средния пояс на санитарно-охранителната зона на водовземните съоръжения, водите от които съдържат нитрати повече от 
35 милиграма на литър;
2. да не складират органични и минерални торове в земите на крайбрежните ивици на реките и водоемите;
3. да не изхвърлят остатъци от торове и опаковки в повърхностните води и в изоставени кладенци;
4. да не мият опаковки, специални облекла и оборудване, свързани с торенето, в реки, водоеми и други повърхностни водни тела.
(3) Земеделците са длъжни да прилагат утвърдените земеделски практики за териториите на санитарно-охранителните зони.
Чл. 93. (1) Правилата за добра земеделска практика задължително регламентират:
1.  периодите, през които разпръскването на торове е забранено;
2.  разпръскването на торове върху наклонени терени;
3. разпръскването на торове върху водонаситени, наводнени, замръзнали или покрити със сняг терени;
4.  условията за разпръскване на торове в близост до водни течения;
5. обема и характеристиките на депата и площадките за временно съхраняване на органични торове, включително мерки за предотвратяване замърсяването на подземните и повърхностните води с течности, произхождащи от тях или от складирани фуражи;
6.  условията и реда за разпръскване на торове, включително честотата и начина на разпръскване на разтвори на минерални и органични торове с цел поддържане загубите на хранителни съставки от разтвора на приемливо равнище.
(2) При изготвянето на правилата за добра земеделска практика се  вземат предвид и:
1. управлението на използването на земята, включително правилата за сеитбооборот, за съотношението на площта, заета от многогодишни и от едногодишни растения;
2. поддържането на минимално количество растителна покривка през влажните периоди от годината с цел отнемане на азота от почвата и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати;
3. въвеждането на планове за употребата на тор в рамките на земеделските стопанства и воденето на отчетност за внесения тор;
4.  предотвратяването на замърсяването на водите чрез отмиване и изтичане на водата далеч от корените на растенията в районите, обхванати от напоителни системи.
Чл. 94. (1) Опазването на пресните повърхностни води, предназначени за естествено обитаване от рибни видове, и на крайбрежните морски води за развъждане на черупкови организми от замърсяване, както и за създаване на благоприятни условия за нормално функциониране на екосистемите се осъществява чрез:
1.  определяне на норми за качество на пресните повърхностни води, за запазване живота на рибите; 
2.  определяне на норми за качество на крайбрежните морски води за нормално развитие и възпроизводство на черупкови организми;
3. определяне на реда и начина за идентифициране, опазване и подобряване на водите по т. 1 и 2;
4. установяване на програми за намаляване замърсяването на тези води.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася за водни тела, предназначени за интензивно рибовъдство.
Чл. 95. (1) Изискванията за опазване на водите по чл. 94, ал. 1, т. 1 и 2 се определят с наредбата за повърхностните води.за качеството на повърхностните води обитавани от риби и морските води обитавани от черупкови организми, приета от Министерския съвет. 
(2) Изискванията на ал. 1 не отменят общите изисквания за качеството на крайбрежните морски води и се отнасят за крайбрежните морски води и морски езера, идентифицирани като води за развъждане на черупкови организми.
(3) Водите по чл. 94, ал. 1, т. 1 и 2 се категоризират като води за обитаване от пъстървови водириби, води за обитаване от шаранови рибиводи и води за развъждане на черупкови организми.
Чл. 96. (1)  За опазване  чистотата на крайбрежните морски води и създаване на благоприятни условия за тяхното ползване и нормално развитие на морските и крайбрежните екосистеми се определят изисквания, които осигуряват тяхната епидемична безопасност и ги предпазват от замърсяване с рискови и опасни вещества.
(2) Нормите и показателите за качеството на крайбрежните морски води се определят с наредбата за повърхностните води за качеството на крайбрежните морски води, приета от Министерския съвет.
Чл. 97. Крайбрежните морски води включват:
1. райони на съществуващо и перспективно ползване на водите при курортни обекти, спортни бази и обекти за лечение и профилактика с регламентирани зони за къпане, райони за развитие и възпроизводство на аквакултури, както и райони с уникални екосистеми;
2.  пояси на санитарна охрана.
Чл. 98. (1) Границите на районите на съществуващо и перспективно ползване на водите както по посока на открито море, така и по протежение на бреговата линия отстоят на една морска миля от границите на разположените на сушата съществуващи или перспективни обекти.
(2) В зависимост от конкретните хидрофизични, хидрохимични и хидробиологични условия границите по ал. 1 могат да бъдат увеличавани или временно намалявани по начин, определен с наредбата за повърхностните води.
Чл. 99. (1) Поясът на санитарна охрана осигурява поддържането на необходимите условия за устойчиво функциониране на екосистемите в крайбрежните морски води, както и за опазване качеството на водите в районите на съществуващо и перспективно ползване от физико-химично, микробиологично, биологично и радиологично замърсяване в резултат на заустване на отпадъчни води в морето.
(2) Границите на пояса на санитарна охрана по протежение на бреговата линия се определят между утвърдените райони на съществуващо и перспективно ползване на водите, а по посока на открито море - до границата на крайбрежните морски води на Република България.
Чл. 100. (1) В границите на районите на съществуващо и перспективно ползване на водите и в поясите на санитарна охрана се забранява заустването на непречистени отпадъчни води, включително изхвърлянето на отпадъчни води от плавателни съдове.
(2) Допустимото съдържание на замърсяващи вещества в пречистените отпадъчни води, зауствани в крайбрежните морски води, се определят за всеки конкретен случай и се записват като индивидуални емисионни ограничения в разрешителното за заустване на отпадъчни води или в комплексното разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда. 
(3) Индивидуалните емисионни ограничения по ал. 2 в случаите, в които заустването на отпадъчни води е в районите по чл. 98, ал. 1, са равни на определените в наредбата за повърхностните води норми за качеството на крайбрежните морски води.
(4) Преди заустване на пречистени битово-фекални отпадъчни води по време на курортния сезон задължително се извършва и тяхното обеззаразяване.
(5) Отпадъчните води от плавателни съдове се събират и доставят да брега за пречистването им в специализирани пречиствателни съоръжения.
Чл. 101. (1)  Опазването на природните води, предназначени за къпане, се извършва чрез определяне на зони за къпане.
(2) Зоните за къпане са:
1. места, в които се намират води за къпане, прилежащи към плажовете на Черноморското крайбрежие;
2.  места, в които се намират води за къпане, прилежащи към брега на водни обекти, съдържащи повърхностни води.
Чл. 102. (1) Качеството на водите за къпане се определя съгласно физични, химични и микробиологични показатели.
(2) Изискванията към качеството на природните води, предназначени за къпане, контролът върху тяхното качество и редът за определяне на зоните и водите за къпане се определят с наредбата за повърхностните води за качеството на водите за къпане, приета от Министерския съвет.
Чл. 103. (1) Опазването на повърхностните води от замърсяване с рискови и опасни вещества се извършва чрез определяне на емисионни норми.
(2) Емисионните норми по ал. 1 се определят с наредба за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела емисионни норми за допустимото съдържание на особено опасни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани в повърхностните води, приета от Министерския съвет.(3) Емисионните норми, изразени като максимални концентрации и когато те не са единствените прилагани за съответното промишлено предприятие, не могат да бъдат по-големи от емисионните норми, изразени като маса, разделена на необходимо количество вода за съответното произведено, обработено или използвано количество от опасното вещество или за съответната инсталирана мощност.
Чл. 104. (1) Индивидуалните емисионни ограничения в разрешителните за заустване на отпадъчни води, издадени по реда на този закон, и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, се определят чрез комбинирания подход и не могат да бъдат по-малко строги от определените емисионни норми.
(2) За трансграничните води, които са обект на международни конвенции и спогодби, по които Република България е страна, се спазват и изискванията на тези конвенции и спогодби, като в разрешителните по ал. 1 се прилагат по-строгите емисионни норми.
Чл. 105. (1) Емисионните норми и индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където отпадъчните води напускат промишленото предприятие, освен в случаите, в които в разрешителното за заустване на отпадъчни води или в комплексното разрешително не е определено друго място,  в което:
1. се изключва възможността за смесване и разреждане с други отпадъчни води;
2. се осигурява обхващането на всички отпадъчни води, които съдържат опасни вещества.
(2) Когато отпадъчните води се пречистват в пречиствателно съоръжение, предвидено за тази цел, емисионните норми или индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където отпадъчните води напускат пречиствателното съоръжение.
Чл. 106. (1) За опазване на водите от замърсяване се определят и максимално допустими концентрации на веществата в производствените отпадъчни води, включвани в канализационните мрежи или в пречиствателните станции на населените места и селищните образувания.
(2) Максимално допустимите концентрации по ал. 1 се определят с наредбата за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела.
(3) Максимално допустимите концентрации на веществата Условията и редът за включване по ал. 1 се определят в наредба за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи и пречиствателните станции на населените места и селищните образувания, приета от Министерския съветспециален закон за собствеността и управлението на системите и съоръженията.
Чл. 107. (1) В канализационните мрежи и пречиствателните станции по чл. 106, ал. 1 могат да се включват само производствени отпадъчни води, които могат да бъдат пречистени при съществуващата технологична схема на пречиствателната станция и не застрашават живота и здравето на обслужващия я персонал.
(2) Забранява се изхвърлянето в канализационните мрежи и/или пречиствателните станции на:
1. твърди отпадъци и материали, които могат да запушат тръбите и шахтите или се отлагат по стените им;
2. вещества, които оказват разрушаващо действие на тръбите и канализационните съоръжения;
3. необеззаразени инфекциозни отпадъчни материали и микробиологични препарати;
4.  киселини и основи;
5. експлозивни, запалими, корозивни, канцерогенни и радиоактивни вещества и отпадъци.
(3) Спазването на забраните по ал. 2 се контролира от лицата, които експлоатират канализационните мрежи и/или  пречиствателните станции.
Чл. 108. Включването на производствени отпадъчни води в канализационните мрежи или пречиствателните станции на населените места и селищните образувания в зависимост от конкретните условия се съобразяват с:
1. разрешителното за заустване на отпадъчните води от канализационната мрежа или пречиствателната станция;
2.  дебита, вида и степента на замърсяване на производствените отпадъчни води;
3.  капацитета и ефективността на съществуващата пречиствателна станция;
4. използването в селското стопанство и/или екологосъобразното депониране или друг вид третиране на утайките от пречиствателните станции.
Чл. 109. (1) Забранява се включването на нови потребители, заустващи битови и/или производствени отпадъчни води, към канализационните системи на населените места в случаите, в които канализационната система не може да осигури отвеждането и пречистването на отпадъчните води, при спазване на условията в издаденото по реда на този закон разрешително за заустване на отпадъчни води. 
(2) Включването на потребителите по ал. 1 се допуска само след изграждането или разширението на необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчните води.


Раздел VІ
Стопанисване на минералните води

Чл. 110. Минералните води - изключителна държавна собственост, за които не е предоставена концесия, се стопанисват от директорите на басейновите дирекциив интерес на обществото и с грижата на добър стопанин..
Чл. 111. (1) Стопанисването на минералните води включва:
1. поддържане на водовземните съоръжения и надземното им оборудване в добро техническо и санитарно състояние, включително техния ремонт;
2. изграждане на нови водовземни съоръжения;
3. ликвидиране на водовземни съоръжения;
4. поставяне и поддържане на трайна маркировка за идентификация на водовземното съоръжение съгласно акта за държавна собственост;
5. ограждане и поддържане на вътрешния пояс от санитарно-охранителната зона;
6. привеждане на кранов режим или консервиране на водовземните съоръжения, за които не е предоставено право за използване на водите, освен в случаите, в които това би довело до унищожаване на водоприемната част на съоръжението;
7. осигуряване на водовземането в случаите, в които водата е предназначена за общо ползване за пиене и водоналиване;
8. създаване и поддържане на актуална база данни за състоянието на минералните води и водовземните съоръжения, чрез които те са разкрити.
(2) Водовземните съоръжения за минерални води са публична държавна собственост. 
подготовка на документацията за регистриране на географско означение за минералните води;
Чл.113.(3) Изискванията Собствениците или ползвателите на водоснабдителните мрежи за минерални води осигуряват техническо състояние на съоръженията не позволяващо загуби на минерална вода повече от 10 %. (санкция за неизпълнениеза стопанисване на минералните води се определят с наредбата за подземните води.)


Глава четвърта
опазване на Водите, използвани за консумация от човека

Раздел І
Общи условия

Чл. 112. (1) Опазването на водите, използвани за консумация от човека, като основен фактор на жизнената среда цели защита на здравето на хората от неблагоприятните ефекти на замърсяването на водите и недостига им.
(2) Осигуряването на вода за консумация от човека в населените места и селищните образувания е приоритетна хуманитарна дейност, предназначена за задоволяване на основни жизнени потребности на населението.
(3) Качеството на подаваната вода за консумация от човека се осигурява съобразно нормативните изисквания при опазване на здравето и живота на гражданите и опазване на околната среда, както и при обезпечаване на сигурност и непрекъснатост на снабдяването.
(4) Обществените отношения, свързани с предоставянето на услугата за питейно-битово водоснабдяване на населените места и селищните образувания и отвеждането на отпадъчните води, се уреждат със специален закон за собствеността на системите и съоръженията по чл. 13, ал. 2.
(5) Обществените отношения, свързани с регулиране на услугите за водоснабдяване и канализация, се уреждат със специален закон при спазване на изискванията и условията по този закон.
Чл. 113. (1) За всеки район за  басейново управление на водите се определят: 
1. всички водни тела или части от тях, които се използват за водовземане  с цел питейно-битово водоснабдяване и имат дебит не по-малко от 10 м3 на денонощие или обслужват не по-малко от 50 души;
2. водните тела или части от тях, предназначени за използване по 
т. 1 в бъдеще.
(2) Водните тела по ал. 1 се определят със заповед на директора на басейновата дирекция, след съгласуване с директорите на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.
Чл. 114. (1) За опазване на водите, предназначени за консумация от човека се определят:
1. изисквания към качеството и безопасността на водите, използвани за питейно-битови цели;
2. изисквания към качеството на пресните повърхностни води, които след прилагане на подходяща обработка се използват или се предвижда да бъдат използвани за получаване на вода за питейно-битови цели;
3. санитарно-охранителни зони около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около съоръженията за минералните води, ползвани за питейно-битово водоснабдяване, лечение, профилактика, хигиенни цели, спорт и отдих;
4. изисквания към мониторинга и контрола на водите, използвани за питейно-битови цели;
5. изисквания към лицата предоставящи услугата питейно-битово водоснабдяване на населените места и селищните образувания.
(2) Изискванията на ал. 1, т. 1-4 се регламентират в наредба за водите, използвани за консумация от човека, приета от Министерския съвет.
Чл. 115. (1) За осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на населените места и селищните образувания в случаите на продължително засушаване министърът на околната среда и водите въз основа на мотивирано искане от министъра на регионалното развитие и благоустройството и съответния областен управител определя със заповед допълнителни водни количества, които се изпускат от водоемите надолу по течението на реката.
(2) В заповедта по ал. 1 се определя размерът на допълнителните количества, срокът, за който се изпускат, участъкът на реката, който подлежи на оводняване, както и условията за контрол.
(3) Искането по ал. 1 се съгласува с директора на съответната басейнова дирекция.
Чл. 116. За опазване на водите, предназначени за консумация от човека, се забранява:
1.  извършването на дейности, създаващи предпоставки за промяна на качеството на водите, включително възпроизводство и добив на аквакултури във водоемите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на населените места и селищните образувания;
2. изграждането и използването на съоръжения за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване в случаите, в които съществува алтернатива за осигуряване на необходимите водни количества от водоснабдителната система на населеното място.Чл.120. (1) Изискванията към качеството на водите използвани за питейно-битови цели се определят с наредба, приета от Министерския съвет. 
(2) В наредбата по ал.1 се определят и задълженията на лицата предоставящи услугата за питейно-битово водоснабдяване на населените места и селищните образувания за осигуряване снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода, както и специфичните изисквания към мониторинга и контрола на питейните води. 
Чл. 117. (1) Изискванията към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
(12) Повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, се категоризират в 3 категории – А1, А2 и А3, в зависимост от състоянието им и степента на обработка, която следва да претърпят за постигане на изискванията за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели:
1. за категория А1 - механична обработка и дезинфекция; 
2. за категория А2 – механична и физико-химична обработка и дезинфекция;  
3. за категория А3 - механична и физико-химична обработка,  последваща обработка и дезинфекция.
(22) Обработката на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, се извършва в зависимост от определената в наредбата по чл.121, ал.1 категория. както следва:
1. за категория А1 - груба механична обработка и дезинфекция; 
2. за категория А2 – механична и химична обработка и дезинфекция;  
3. за категория А3 - разширена механична и химична обработка,  последваща обработка и дезинфекция
(33) Не могат да се ползват като източник на вода за питейно-битови цели повърхностни води, чиито качества са по-неблагоприятни от определените показатели за  категория А3. 
Чл. 118. (1) При липса на възможност за алтернативно водоснабдяване на населените места и селищните образувания министърът на здравеопазването или органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето по ред и в срокове, определени с наредбата за водите, използвани за консумация от човека, дават разрешение:
1. за ползване на вода за питейно-битови цели, неотговаряща на определените изисквания1;
2. за ползване на повърхностни води, чиито качества са по-неблагоприятни от определените показатели за  категория А3.
(2) Разрешението по ал. 1, т. 2 се съгласува съответно с министъра на околната среда и водите  или с директора на басейновата дирекция.
Чл. 119. (1) В случаите по чл. 118, както и в случаите на самостоятелно питейно-битово водоснабдяване органите на държавния здравен контрол, определени в Закона за здравето, информират заинтересуваното население, като дават необходимите препоръки за недопускане на риск за здравето при ползване на водата. 
(2) Органите на държавния здравен контрол информират заинтересуваното население и във всички случаи на установени отклонения от качеството на водата, използвана за питейно-битови цели, създаващи конкретна опасност за човешкото здраве.
(3) В случаите, в които съществува непосредствен риск за здравето на населението, министърът на здравеопазването или директорът на съответната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве забранява или ограничава ползването на водата за питейно-битови цели.


Раздел ІІ
Санитарно-охранителни зони

Чл. 120. (1) Около  водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населените места и селищните образувания и за минерални води, използвани за питейно-битови цели, лечение,, профилактика, хигиенни цели, спорт и отдих, и хигиенни цели се учредяват санитарно-охранителни зони.
(2) Санитарно-охранителни зони се учредяват и когато водата се използва за производство на бутилирани изворни и трапезни води.
Чл. 121. (1) Около водовземните съоръжения за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на отделни обществени и производствени обекти, в които постоянно или временно пребивават или работят хора и/или се произвеждат хранителни, фармацевтични или козметични продукти, се изгражда охранителен пояс за физическата им защита.
(2) За използването на водата от съоръженията по ал. 1 задължително се предвижда обработка за постигане и/или гарантиране на показателите за качествата на водата, използвана за питейно-битови цели, регламентирани в наредбата 20за водите, използвани за консумация от човека1.
Чл. 122. (1) Около надземните съоръжения за акумулиране и третиране на водите се определя само охранителен пояс от всички страни на съоръженията, осигуряващ физическата им защита.
(2) Охранителен пояс се определя и около открити съоръжения за транспортиране на вода, предназначена за питейно-битово водоснабдяване на населените места и селищните образувания.
Чл. 123. (1) Чрез санитарно-охранителните зони се осигуряват:
1. физическа охрана на водовземните съоръжения;
2. защита срещу постъпване на замърсители във водното тяло, предотвратяване влошаването на качествата на водата и намаляване нивото на пречистване;
3. гарантиране на проектното количество и качеството на водите за срока на действие на разрешителното за водоползване;
4. запазване на водите в състояние, позволяващо ползването им за питейни цели от бъдещите поколения.
Чл. 124. Забранява се експлоатацията на съоръжения, предназначени за водовземане на води за консумация от човека, независимо от формата на собствеността им без учредена санитарно-охранителна зона или охранителен пояс.
Чл. 125. Санитарно-охранителните зони  се състоят от 3 пояса:
1. вътрешен пояс "I" - непосредствено около водовземното съоръжение - за строга охрана от човешки дейности;, които могат да увредят ползваната вода;
2. среден пояс “II” - за опазване на водите от замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества, от дейности, водещи до намаляване на водните ресурси, и от други дейности, водещи до влошаване на качествата и/или състоянието на водите;
3. външен пояс “III” - за опазване на водите от замърсяване с химични, бавно разпадащи се, трудно разградими, слабо сорбируеми и несорбируеми вещества и от дейности, създаващи опасност за запазване на водите в състояние, позволяващо ползването им за питейни цели от бъдещите поколения.
Чл. 126. (1) Най-вВътрешният пояс на санитарно-охранителната зона около водовземно съоръжение от река обхваща територията, която включва частта от реката и крайбрежните заливаеми иивици на разстояние не по-малко от 500 м над водовземането и 50 м под него. За водовземно съоръжение от планинска рекачиято крайбрежна заливаема ивица е с незначителни размери, границата на най-вътрешния пояс се определя на не повече от 30 м от двете страни на реката.
(2) Най-вВътрешният пояс на санитарно-охранителната зона при водовземане от язовир водоем включва акваторията от язовирната стена на разстояние до 1000 м от водовземното съоръжение срещу течението, както и ивица с широчина 50 м от границата на прилежащата земя на тази акватория.
(3) Най-вВътрешният пояс на санитарно-охранителната зона при водовземане от езеро включва водната площ и брегова ивица с широчина 
50 м от всички страни от границата на прилежащата земя на водохранилището.
(4) Границата на най-вътрешния пояс за водовземно съоръжение от незащитени подземни води, включително за съоръжение за изкуствено подхранване на подземните води, се определя като вертикална проекция върху земната повърхност на кривата, описана от всички точки от водното тяло, водата от които за 50 дни би достигнала до водовземното съоръжение, но не може да бъде по-малка от 1550 м от всичките му страни. За водовземни съоръжения от защитени подземни води и за водовземни съоръжения, разположени в регулационните граници на населените места, размерът на най-вътрешния пояс е не по малък от 5 м от всички страни.
(5) Охранителните пояси по чл. 121 се определят по реда на ал. 1-4.

Чл. 127. (1) Санитарно-охранителните зони се определят с проект. 
(2) С проекта по ал. 1 се определят земите, заети от най-вътрешния пояс на санитарно-охранителната зона, границите на средния и външния пояс на санитарно-охранителната зона и земите, заети от тях, както и забраните и ограниченията за извършване на дейности, които биха предизвикали намаляване на количеството и/или влошаване качеството на водите и тяхното състояние. 
(3) Проектът се възлага от лицата, на които е предоставено правото за използване на водите.  
(4) Лицата по ал. 3 уведомяват писмено всички засегнати лица за границите, забраните и ограниченията за извършване на дейности на територията на санитарно-охранителната зона.
Чл. 128. (1) Санитарно-охранителните зони и охранителните пояси се учредяват със заповед на:
1. министъра на околната среда и водите - в случаите по чл. 22, т. 9;
2. директора на басейнова дирекция – в останалите случаи.
 на:(2) С наредбата  приета от Министерския съветза водите, използвани за консумация от човека, се определя и 1. министъра на околната среда и водите за:
а) санитарно-охранителните зони на съоръженията за минерални води;
б) санитарно-охранителните зони разположени на територията на повече от един район за басейново управление на водите;
в) санитарно-охранителните зони, в случаите в които зоната или части от нея попадат в границите на националните паркове определени със Закона за защитените територии. 
2. директора на басейновата дирекция – във всички останали случаи.;
(2) Охранителните пояси по чл.126 и 127 се учредяват със заповед на директора на басейновата дирекция.
Чл.134.учредяването на санитарно-охранителните зони и охранителните пояси, както и забраните и ограниченията за извършване на дейности в тях.
Чл. 129. Границите на учредените санитарно-охранителни зони и охранителните пояси в срок два месеца от получаване на заповедта за учредяване се обозначават от:
1. службите по кадастъра към Агенцията по кадастъра в регионите, за които има одобрена и влязла в сила кадастрална карта;
2. регионалните органи на Министерството на земеделието и горите в картите на възстановената собственост на земеделските и горските територии и в картите на горския фонд.


Раздел ІІІ
Изисквания към лицата, предоставящи услуга за питейно-битовото водоснабдяване на населените места и селищните образувания

Чл. 130. (1) Лицата, предоставящи услугите за питейно-битово водоснабдяване на населените места и селищните образувания, са юридически лица, които са титуляри на разрешителни за водовземане по смисъла на закона и на които е предоставено правото за ползване на водоснабдителни системи и съоръжения по реда на специален закон за собствеността и управлението на системите и съоръженията.
(2) Водоснабдяване за промишлени и други цели чрез водоснабдителните системи за осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на населените места и селищните образувания се разрешава с разрешителното за водовземане само в случай че това няма да наруши водоснабдяването на населението.
(3) Лицата по ал. 1 могат да предоставят и услуга за отвеждане и пречистване на отпадъчните води от населените места и селищните образувания в случаите, в които са титуляри и на разрешително за заустване на отпадъчни води.
Чл.131. (1) Лицата по чл. 130, ал. 1 са длъжни да предприемат мерки за:
1. осигуряване непрекъснатост на пречистването на отпадъчните води в случаите по чл. 130, ал. 3; 
2. извършване на мониторинг на качеството на подаваната вода;
3. проектиране, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителни зони или охранителни пояси;
4. осигуряване третирането на подаваната вода за консумация от човека;
5. осигуряване пречистването на отведените отпадъчни води и обеззаразяването им в случаите, предвидени в закона, или по предписание на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите;
6. осигуряване нормалната експлоатация на пречиствателните съоръжения при спазване на изискванията и забраните по чл. 109;
7. уведомяване на компетентните органи при установени отклонения в качеството на подаваната вода.
(2) Изискванията на ал. 1, т. 2, 3 и 7 се прилагат и за лицата, осъществяващи самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.



Глава пета
зони ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ

Чл. 132. (1) Зоните за защита на водите са:1. принадлежащите земи на:
а) реките и езерата;
б) крайбрежните води, вътрешните морски води и териториалното море;
в)  водоемите.
1. санитарно-охранителните зони;
2. зоните за къпане;
3. зоните, водите в които са чувствителни към биогенни елементи, включително:
а) уязвимите зони; 
б) чувствителните зони; 
4. зоните  за опазване на стопански водни организмиценни видове риби и други водни организми;
5. защитените територии и защитените зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване;
6. руслата на реките и прилежащите земи на езерата и на водоемите.
(2) За зоните по ал. 1 за всеки район за басейново управление се води регистър.  от директорите на басейновите дирекции
Чл. 133. За териториите и зоните по чл. 132, ал. 1, т. 5 министърът на околната среда и водите може със заповедта за определянето им по реда на Закона за защитените територии или Закона за биологичното разнообразие да определи специфични изисквания към състоянието на водите, които трябва да се постигнат и/или поддържат.
Чл. 134. Земите на зонитепо чл. 132, ал. 1, т. 61, т.1 с са публична държавна собственост.
Чл. 135. Земите, заети от вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони, са:
1. публична държавна собственост – за минералните води, за водоемите, водите от които са предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и за съоръжения, разположени в границите на защитени територии - публична държавна собственост; 
2. изключителна държавна собственост - в случаите, в които земите попадат в национален парк, както и в земи и гори от държавния горски фонд; 
3. собственост на лицата, извършващи бутилиране на изворни и трапезни води - в случаите по чл. 120, ал. 2, когато не са разположени в национален парк или в земи и гори от държавния горски фонд; 
4. публична общинска собственост - в останалите случаи.
Чл. 136. Земите, заети от охранителните пояси по чл. 121, са собственост на лицата, осъществяващи самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.
Чл. 137. Определянето на забраните и изграждането на пояс І на санитарно-охранителни зони, попадащи  в национален парк, се извършва по реда на този закон.
Чл. 138. Във най –  вътрешния пояс “І” на санитарно-охранителната зона и в охранителните пояси се забраняват всички дейности освен свързаните с експлоатация на съоръжението и поддържането на горската растителност.

Чл. 139. (1) Горите в границите на санитарно-охранителните зони се управляват приоритетно с цел осигуряване на максимално количество и добро   качество на водите.
(2) За постигане на целта по ал. 1 за насажденията, попадащи в санитарно-охранителните зони, се прилагат лесовъдски системи за високостеблено и разновъзрастно стопанисване на горите.
(3) В средния пояс на санитарно-охранителната зона се провеждат изборни сечи, възобновителни сечи с естествено възобновяване и удължен възобновителен период, възобновителни сечи на малки площи с последващо възобновяване в гори с интензивно производство на биомаса, както и санитарни и отгледни сечи с интензивност до 25 на сто.
(4) Във външния пояс на санитарно-охранителната зона се провеждат изборни сечи, възобновителни сечи с естествено възобновяване и удължен възобновителен период, възобновителни сечи на малки площи с последващо възобновяване в гори с интензивно производство на биомаса и в горите за реконструкция, както и санитарни и отгледни сечи.

Чл.147. В крайбрежните ивици на повърхностните води се забранява:
	1. добива на подземни богатства; 
2. складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци;
	2.  строителство на животновъдни ферми;
	3.  строителство на стопански и жилищни постройки;
	4.  миенето и обслужването на транспортни средства и техника;
	5.  засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система
Чл. 148. (1) Упражняването на правото на собственост или други вещни права в имоти или части от тях, разположени в границите на зоните за защита на водите се ограничават съгласно забраните и ограниченията регламентирани в този закон и в заповедта за учредяване на  зоната.
(2) Ограничаването на земеползването в пояс І на санитарно-охранителни зони попадащи  в Национален парк  се извършва по реда на този закон.
Чл. 140. (1) Земите от пояс І на санитарно-охранителните зони Ако забраните и огра ниченията по чл.148, ал. 1 трайно лишават собственика от ползването на целия имот или на част от него, същият се отчуждава:се отчуждават 
1.  по реда на Закона за държавната собственост или – в случаите по чл 142, т.1;
2.на Закона за общинската собственост. – в случаите по чл.142, т.2.
(2) В срок един месец от влизането в сила на заповедта за учредяване на санитарно-охранителната зона компетентните органи по ал. 1 Заповедта за учредяване на СОЗ не може да бъде изпълнена преди влизането в сила на акта, постановяващ отчуждаването на засегнатия имот, и преди изплащането на определеното обезщетениепредприемат действията за отчуждаване на земите и за обезщетяване на засегнатите лица..




Глава шеста
Мониторинг на водите И на ЗОНИте за защита на водите

Раздел I
Общи условия

Чл. 141. (1) Мониторингът на водите и на зоните за защита на водите се извършва с цел задоволяване на националните и обществените потребности от достоверна информация за управлението на водите и за съгласуван и изчерпателен преглед на тяхното състояние.
(2) Мониторингът се извършва по одобрени от министъра на околната среда и водите програми, разработени в съответствие със спецификата на водните тела и техните характеристики.
(3) За постигане на целта по ал. 1 органите по чл. 20, т. 1 и 2 предписват и извършването на собствен мониторинг от лицата, използващи водитеи водната среда и/или заустващи отпадъчни води, свързан с въздействието на предоставеното с разрешителното право върху състоянието на водите. 
(4) Собственият мониторинг по ал. 3, извършван от собствениците и/или ползвателите на водоеми, включва задължително наблюдение на балансови елементи на водоема.
(5) Измерванията, наблюденията и лабораторните изпитвания  по ал. 1 се извършват по българските стандарти, а когато такива няма - по методика, одобрена от министъра на околната среда и водите.
(6) Измерванията и наблюденията на количеството на водите, включително извършвани като собствен мониторинг, се извършват съгласно методика, одобрена от министъра на околната среда и водите.
Чл. 142. (1) Създава се Национална система за мониторинг на водите.
(2) Националната система за мониторинг на водите е комплекс от дейности по изграждане, експлоатация и поддържане на националните мрежи за мониторинг, обработка и контрол на информацията, включително информацията от собствения мониторинг, създаване и поддържане на архиви и бази данни, обмен на информация и съставяне на оценки и прогнози.
(3) Чрез системата по ал. 1 се извършва оценка на актуалното състояние на количеството и качеството на водите, включително на отпадъчните води, своевременно идентифициране на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване на вредните последици и определяне степента на ефективност на осъществяваните програми от меркиоприятияза използване и опазване на водите.
Чл. 143. (1) Дейностите на Националната система за мониторинг в частта за количеството на водите, свързани с обработка и контрол на информацията, създаване и поддържане на архиви и бази данни, обмен на информация и съставяне на оценки и прогнози се изпълняват от Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките, освен в частта за река Дунав.
(2) Националният институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките:
1. ръководи методически:
а) наблюденията на валежите, на нивата на повърхностните и подземните води;
б) поддръжката и развитието на системата, включително откриването и закриването на пунктовете и/или станциите за наблюдение;
в) съставянето и оценката на оперативните водни баланси на водни тела, издаването на справочници за валежите, повърхностните и подземните води;
2. провежда и ръководи измерванията на водните количества и речните наноси, определя профилите на станциите, контролира информацията за нивата, обработката на данните до получаването на годишните таблици за нива и водни количества;
3. организира и поддържа база данни и система за единен обмен на информацията между Министерството на околната среда и водите и Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките на басейново и национално ниво;
4. обобщава анализираната и интерпретираната информация за водите и факторите за формирането им в месечни и годишни бюлетини, подава обработена информация на Министерството на околната среда и водите за изготвянето на оперативните  водни баланси;
5. разработва методики и  прогнозира наводнения и засушавания на територията на страната, извършва обмена на тази информация на международно ниво;
6. осигурява метеорологични и други прогнози за защита от вредното въздействие на водите при бедствено положение и извънредни ситуации по реда на чл. 185, ал. 2;
7. оценява тенденциите и създава сценарии за климатични изменения и влиянието им върху ресурса на повърхностните и пресни подземни води на национално ниво.
(3) Националният институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките осигурява в рамките на бюджета си:
1. оперативното обслужване на басейновите дирекции и Министерството на околната среда и водите, свързано с експертни оценки по конкретни проблеми за управлението на водите в областта на компетентност по ал. 2;
2. обучението и повишаването на квалификацията на длъжностните лица, изпълняващи дейностите по мониторинга на количеството на водите. 
Чл. 144. (1) Мониторингът на количеството на водите на река Дунав и хидроморфоложкия режим на реката, обработката и контролът на информацията, съставянето на оценки и прогнози се изпълняват от Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав.
(2) Данните за извършените наблюдения се изпращат ежедневно на директора на басейновата дирекция за управление на водите в Дунавския район.
Чл. 145. (1) Националните мрежи за мониторинг на водите са:
1.  националната мрежа за мониторинг на валежи и повърхностни води, включително на река Дунав; 
2.  националната мрежа за мониторинг на пресни подземни води;
3. националната мрежа за мониторинг на минерални води;
4. националната мрежа за мониторинг на Черно море;
5. националната мрежа за мониторинг на води, предназначени за питейно-битови цели и за къпане;
6. националната мрежа за състоянието на отпадъчни води, зауствани в повърхностните води.
(2) Мрежите по ал. 1, т. 1-4 и 6 се създават по проект, утвърден от министъра на околната среда и водите, а по т. 5 - от министъра на здравеопазването.
(3) Мрежите по ал. 1, т. 1-4 се проектират въз основа на първоначалната оценка на състоянието на водите и антропогенното въздействие върху тях и се актуализират с преразглеждането на плановете за управление на речните басейни.
(4) С проектите по ал. 2 се определят и програмите за мониторинг на водите.
(5) Експлоатацията и поддръжката на мрежите по ал. 1, комуникационното осигуряване и лабораторно-информационното обслужване за целите на мониторинга на водите се организират и осъществяват за всеки район за басейново управление на водите и се обобщават на национално ниво. 
(6) Данните от мониторинга на водата за питейно-битови цели и от мониторинга на отпадъчните води се събират на регионален принцип и се обобщават на басейново и национално ниво.
(7) Изискванията за създаване на мрежите, обхватът и съдържанието на програмите за мониторинг, показателите и честотата на наблюдението им, методите за изследване и за обработка на резултатите, както и  дейностите по експлоатацията, поддръжката, комуникационното осигуряване и лабораторно-информационното обслужване, включително обменът по чл. 143, ал. 2, т. 3 от Националната система за мониторинг на водите, включително редът и начинът за получаване на радарна и спътникова информация и за международния обмен се определят с наредбата за мониторинг на водите, приета от Министерския съвет. 
Чл. 146. (1) Пунктовете и/или станциите от националните мрежи за мониторинг на водите по чл. 145, ал. 1, т. 1-4 са публична държавна собственост. 
(2) Пунктовете и/или станциите по ал. 1 могат да се разполагат в имоти – общинска или частна собственост, ако за целта е учредено право на строеж или друго вещно право или по силата на  договор, сключен със собственика на имота.
Чл. 147. Физическите и юридическите лица не могат да отказват достъп до собствените им имоти, когато за извършване на мониторинг се налага влизане в тях, ако  не се засягат трайно имотите и не се нанасят вреди на имуществото.
Чл. 148. (1) Оценките и прогнозите за количеството и качеството на водите по критериите, определени в закона, се извършват за всички наблюдавани водни тела на басейново и национално ниво.
(2) Данните, оценките, тенденциите в изменението и прогнозите за количеството и качеството на водите се публикуват в Бюлетина за състоянието на водите на Република България от министъра на околната среда и водите и директорите на басейнови дирекции.
(3) Министърът на околната среда и водите за всеки период на действие на плановете за управление издава:
1. справочник на валежите;
2. хидрологичен справочник;
3. хидрогеоложки справочник.
Чл. 149. (1) Лицата, задължени да провеждат собствен мониторинг, предоставят информацията за извършените измервания, наблюдения и лабораторни изпитвания на контролиращия орган, посочен в разрешителното, и  съхраняват информацията  за период  6 години.
(2) Лицата, упълномощени да извършват контрол по прилагането на закона, при осъществяването на контролните си функции имат право на достъп по всяко време до измервателните устройства и до информацията по ал. 1.
(3) При прекратяване на предоставеното право за използване на водите информацията се предава в съответната басейнова дирекция за съхраняване.

Чл. 150. (1) Данните от мониторинга на водите са основа за издаване, изменяне и прекратяване на разрешителните и удостоверенията за регистрация по закона.
(2) Данните от мониторинга на водите, както и данните от собствения мониторинг са основа за осъществяване на контрол и за налагане на санкции при нарушаване на нормативните изисквания.
Чл. 151. (1) При наличие на данни за възникване на опасни фактически или прогнозирани явления или процеси, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото на гражданите или могат да предизвикат извънредни ситуации, министърът на околната среда и водите, министърът на здравеопазването, директорите на басейнови дирекции, директорите на регионални инстекции по околна среда и води и директорите на регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве са длъжни в рамките на своята компетентност незабавно да уведомят населението в застрашените райони.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя служебно на органите на изпълнителната  власт и на Гражданската защита.
(3) В случаите по ал. 1 електронните медии не могат да откажат излъчването на информацията, като тя се излъчва незабавно, след като постъпи.

Раздел II
Мониторинг на повърхностните води

Чл. 152. (1)  За мониторинг на повърхностните води се разработват програми за контролен, оперативен, а при необходимост - и проучвателен мониторинг.
(2) Програмите за мониторинг на повърхностните води включват както обема и нивото или дебита на потока до степен, съответстваща на екологичното и химичното състояние и екологичния потенциал на водното тяло, така и неговото екологично и химично състояние и екологичен потенциал.
Чл. 153. (1) Мрежата за мониторинг на повърхностните води се проектира  така, че да осигурява последователен и изчерпателен преглед на екологичното и химическото състояние на водите  в рамките на всеки речен басейн и да позволява категоризиране на състоянието им в съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 1.
(2) За всеки период, за който се прилага планът за управление на речния басейн, се разработва програма  за оперативен мониторинг, а при необходимост - и програма за проучвателен мониторинг.
Чл. 154. (1) Програмата  за контролен мониторинг осигурява информация,за допълване и утвърждаване валидността на процедуратанеобходима за оценка на въздействието на антропогенната дейност върху състоянието на повърхностните води, ефективно проектиране на бъдещи програми за мониторинг, оценка на дългосрочните изменения на естествените условия и оценка на дългосрочните промени в резултат на широкообхватни антропогеннатаи дейности. 
(2) Резултатите от контролния мониторинг се използват за определяне на изискванията за програмите за мониторинг в действащия план и в следващите планове за управление на речния басейн. 
(3) Контролен мониторинг се провежда за повърхностните водни тела във  всеки водосбор или подводосбор, когато:
1. дебитът на повърхностните води е значителен в рамките на района за басейново управление, включително в случаите, в които водосборната площ на реката е по-голяма от 2500 кв. км; 

2. обемът на наличните води е значителен в района за басейново управление, включително големите езера и водоеми;
3.  водите са трансгранични;
4. се изисква за оценка на трансграничния пренос на замърсители и замърсяване на морската среда.
(4) Контролният мониторинг включва наблюдение на характерните биологични,  хидроморфологични и физико-химични характеристики, както и  заустваните рискови  и опасни  вещества или други замърсители, зауствани в значими количества в речния басейн или в подбасейна.
Чл. 155. (1) Оперативен мониторинг се извършва за определяне състоянието на водните тела, за които съществува риск от непостигане на поставените за тях екологични цели и оценка на изменението в състоянието им вследствие на изпълнените мерки. 
(2) Програмата за оперативен мониторинг може да бъде променяна през времето на действие на плана за управление на речния басейн в случаите, в които се установи, че определено въздействие не е значимо или е отстранено.
(3) Програмата за оперативен мониторинг включва наблюдения за биологичните и хидроморфологичните характеристики или за показателите, най-чувствителни към установеното въздействие върху повърхностните води, както и върху заустваните отпадъчни води, съдържащи рискови и опасни вещества или други замърсители, зауствани в значими количества.
Чл. 156. (1) Проучвателен мониторинг се изпълнява:
1. в случаите, когато причината за влошеното състояние на водите е неизвестна; 
2. в случаите, когато контролният мониторинг показва, че няма вероятност екологичните цели за съответното повърхностно водно тяло да бъдат постигнати и все още не е започнат оперативен мониторинг за проверка на причините, поради които няма да бъдат постигнати екологичните цели;
3. за уточняване на величината и въздействието на случайно замърсяване.
(2) Въз основа на резултатите от проучвателния мониторинг се разработва програма от мерки за постигане на екологичните цели или конкретни мерки за отстраняване въздействието на случайното замърсяване. 
Чл. 157. (1) За оценка на екологичното състояние за всяка категория повърхностни води или за силно модифицираните и изкуствените повърхностни водни тела се използват биологичните параметри, определени с наредбата за повърхностните води биотичния индекс и/или сапробен индекс. .
(2) Резултатите по ал. 1 се представят като съотношение между стойностите на биологичните параметри за конкретно повърхностно водно тяло и стойностите на тези параметри при базовитереферентните условия, определени за това водно тяло, и въз основа на тях се определя екологичното състояние на водите по 5-степенна скала от лошо до много добро състояние.
(3) Границата между много добро и добро състояние, както и между добро и средно състояние се определя чрез междинно калибриране, включително в трансграничен аспект. 


Раздел IIІ
Мониторинг на подземните води

Чл. 158. (1) За мониторинг на подземните води се разработват програми за наблюдателенпроучвателен и оперативен мониторинг.
(2) Програмите за мониторинг на подземните води включват химичното и количественото състояние на подземното водно тяло.
Чл. 159. Мрежата за оценка на количественото състояние се проектира така, че  да осигурява надеждна оценка на наличните ресурси на подземните води, въздействието на разрешените водовземания и зауствания, както и посоката на потока  на подземните води при трансграничните подземни води.
Чл. 160. Мрежата за оценка на химичното състояние се проектира така, че да осигурява последователен и изчерпателен преглед на химичното състояние на подземните води и да открива наличието на дългосрочни антропогенно предизвикани прогресивни тенденции на замърсителите.
Чл. 161. (1) За всеки период на прилагане на плана за управление на речния басейн се разработва програма за наблюдателенпроучвателен мониторинг за оценка на химичното състояние.
(2) Въз основа на категоризирането и оценката на въздействието върху подземните води и на резултатите от проучвателния мониторинг по ал. 1 се разработва програма за оперативен мониторинг през оставащия срок на действие на плана.
(3) Оперативен мониторинг се изпълнява в периодите между програмите за наблюдателенпроучвателен мониторинг за всички подземни водни тела, за които е установено, че има вероятност да не се постигнат поставените екологични цели.
(4) Въз основа на данните от наблюдателнияпроучвателния и оперативния мониторинг се разработват мерки за обръщане посоката на установените прогресивни тенденции в концентрациите на замърсители.

Раздел ІV
Мониторинг на водите, предназначени за консумация от човека

Чл. 162. (1) Програмата за мониторинг на водите, предназначени за консумация от човека, включва:
	програми за  контролен, оперативен и проучвателен мониторинг на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;

програма за  мониторинг на водите, предназначени за питейно-битови цели.
(2) Програмата за мониторинг на повърхностни водни тела, които осигуряват средно над 100 m3 на денонощие, включва допълнително измервания, наблюдения и лабораторни изпитвания за всички зауствани рискови и опасни вещества и за всички други вещества, зауствани в значителни количества, които могат да засегнат състоянието на водите.
(3) Програмата за мониторинг на водите, предназначени за питейно-битови цели, включва наблюдение на химичното, радиологичното и микробиологичното състояние на подаваната към консуматорите вода.
Чл. 163. (1) Лицата, предоставящи услугата за питейно-битово водоснабдяване, са длъжни да провеждат собствен мониторинг на подаваната към консуматорите вода съгласно изискванията на наредбата за водите, използвани за консумация от човека.
(2) При установяване на несъответствия с изискванията за качеството на водата, използвана за питейни цели, лицата по ал. 1 незабавно информират регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве.
Чл. 164. Показателите за мониторинг и честотата на наблюдение  в програмите по чл. 162 и 163 се определят с наредбата за водите, използвани за консумация от човека. 


Раздел V
Мониторинг на отпадъчните води

Чл. 165. Програмата за мониторинг на отпадъчните води включва наблюдения на обема и физико-химичното състояние на отпадъчните води. 
Чл. 166. (1) В първоначалния проект за националната мрежа за мониторинг на отпадъчните води се определят обектите на наблюдение в зависимост от значимостта на въздействието, което те оказват върху състоянието на водите.
(2) В мрежата по ал. 1 задължително се включват обектите, от чиято дейност се формират отпадъчни води, които се заустват в повърхностни водни тела и за които е издадено или се предвижда да бъде издадено комплексно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда.
(3) Проектът по ал. 1 се актуализира ежегодно, така че да осигурява последователен и изчерпателен преглед на състоянието на отпадъчните води.
Чл. 167. (1) Титулярите на разрешително за заустване на отпадъчни води или на комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда, са задължени да извършват  собствен мониторинг на количеството и качеството на отпадъчните води.
(2) Показателите и честотата за наблюдение на качеството на отпадъчните води се определят в разрешителното за заустване на отпадъчни води или в комплексното разрешително.
(3) Разходите за извършване на мониторинга по ал. 1 са за сметка на титуляря на разрешителното.


Раздел VІ
Мониторинг на зоните за защита на водите

Чл. 168. (1) За всяка зона за защита на водите се разработва програма за  мониторинг.
(2) Програмата за мониторинг по ал. 1 включва допълнителни наблюдения, свързани със спецификата на зоната, определени в закона и в акта за учредяването й. 
Чл. 169. (1) Водните тела, които са определени като зони за защита на водите, се включват в програмите за оперативен мониторинг на повърхностните и подземните води в случаите, когато въз основа на данните за характеризирането им и от контролния мониторинг те са определени като такива с риск за постигането на техните екологични цели. 
(2) В случаите по ал. 1 мониторинг се провежда и върху факторите, въздействащи върху състоянието на тези водни тела, включително въздействието,  предизвикано от изпълнението на програмите от мерки. 
(3) Мониторингът по ал. 1 продължава докато за конкретната зона за защита на водите бъдат постигнати поставените с плана за управление на речния басейн екологични цели.
Глава седма
ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДИТЕ И УПРАВЛЕНИЕ при извънредни ситуации, възникнали от вредното въздействие на водите

Раздел I
Защита от вредното въздействие на водите

Чл. 170. Защитата от вредното въздействие на водите е комплекс от мерки и координирани действия за предотвратяване и/или намаляване на вредните последици върху живота на хората, околната среда и икономиката.
Чл. 171. Защитата от вредното въздействие на водите включва:
1. защита от наводнения, в т. ч.:
а) причинени от природни фактори – топене на снегове, обилни валежи или ледоход;
б) предизвикани от експлоатацията на водоеми в случаите на предотвратяване на аварийното им разрушаване или при спасителни мерки в критични ситуации;
2. защита на руслата и бреговете на реките и морския бряг от водна ерозия, вълново въздействие и ледови явления;
3. защита на земите от водна ерозия;
4. защита от заблатяване и/или засоляване на земите; 
5. защита от вредното въздействие при замърсяване на водите в случай на авария; 
6. защита от свлачищни явления, причинени от води.
Чл. 172. Защитата от вредното въздействие на водите е превантивна и постоянна.
Чл. 173. Превантивната защита е комплекс от дейности, свързани с:
1. определяне на потенциално застрашените от вредното въздействие на водите райони;
2. оценка на риска от вредното въздействие;
3. разработване на програми от мерки за предотвратяване и/или намаляване на рисковите фактори и последиците от вредното въздействие на водите;
4. разработване на планове за действие при аварийни ситуации;
5. организиране на системи за наблюдения и прогнози за рисковите фактори, създаващи опасност от наводнения;
6. разработване на план за действие за отвеждане на екстремни водни количества в реките чрез съществуващите системи и съоръжения за използване на водите;
7. контрол за изпълнението на програмите по т. 3.
Чл. 174. (1) Рискът по чл. 173, т. 2 се определя в 3 категории:
1. висок – в случаите, в които може да бъдат застрашен човешки живот;
2. среден – в случаите, в които може да бъдат застрашени околната среда и икономиката на страната, включително в случаите по чл. 171, т. 3 и 4;
3. нисък – в случаите, в които могат да бъдат застрашени отделни обекти.
(2) Оценката на риска по ал. 1 се извършва по методика, приета от Министерския съвет по предложение на председателя на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия,  аварии и катастрофи.
Чл. 175. (1) Системите за наблюдение и прогнози по чл. 173, т. 5 се организират във всички случаи, в които рискът по чл. 174, ал. 1 е определен като висок и среден.
(2) Системите по ал. 1 следва да осигуряват информация за ранно предупреждение на населението и компетентните органи.
Чл. 176. Програмите от мерки по чл. 173, т. 3 са неразделна част от плановете за управление на речните басейни.
Чл. 177. (1) Планове за действие при аварийни ситуации се разработват от:
1. Държавна агенция “Гражданска защита” - в случаите, в които е възможно възникване на бедствена ситуация на територията на страната;
2. постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи – в случаите, в които е възможно възникване на бедствена ситуация на територията на дадена община или област;
3. лицата, чиято дейност би могла да предизвика аварийна ситуация, свързана с количеството и качеството на водите.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 плановете се одобряват от председателя на Държавна агенция “Гражданска защита”.
(3) Председателят на Държавна агенция “Гражданска защита” може да предпише включването на допълнителни дейности в плановете по ал. 1, 
т. 2. 
(4) Съдържанието на плановете по ал. 2 и изискванията към съставянето им се определя с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на председателя на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия,  аварии и катастрофи. 
Чл. 178. (1) План за действие за провеждане на екстремни водни количества в реките се разработва от съответната постоянна областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, по поречията на които са изградени водоемите съгласно приложение № 1, другите потенциално опасни язовири и река Дунав.
(2) Изпълнението на предвидените в плана мерки са задължителни за лицата, стопанисващи и експлоатиращи  системите или съоръженията за използване на водите.
Чл. 179. Постоянната защита от вредното въздействие на водите включва изпълнение на мерките, осигуряващи трайно предотвратяване на вредните последици, включително:
1. изграждане, поддържане и ремонт на корекции на реки, защитни диги и други хидротехнически съоръжения, осигуряващи защита от наводнения;
2. поддържане в техническа изправност на системите  и съоръженията за използване на водите;
3. поддържане на системите за ранно предупреждение;
4. поддържане проводимостта на руслата на реките;
5. залесяване на застрашените от наводнение райони;
6. изграждане на технически съоръжения за защита от водна ерозия и вълново въздействие;
7. изграждане и експлоатация на отводнителни системи и съоръжения.
Чл. 180. (1) За защита от вредното въздействие на водите се забранява:
1.  в крайбрежните ивици на реките, езерата и водоемите:
а) застрояването с жилищни, вилни и стопански постройки, къмпинги и други временни постройки, издигането на огради и други подобни прегради, както и всяко друго строителство, което няма пряка връзка със защитата от вредното въздействие на водите;
б) добивът на подземни богатства;
в) складирането на торове, препарати за растителна защита, депониране и третиране на отпадъци;
2. в руслата на реките:
а) нарушаването на естественото състояние на руслата, бреговете на реките и крайбрежните ивици без съответното разрешително;
б) намаляването на проводимостта на руслата на реките, включително чрез баражи и прагове и други съоръжения, без съответното разрешително;
в) използването на руслата на реките като депа за отпадъци, излишни земни маси, както и нерегламентираното изхвърляне на други материали и предмети;, освен в случаите по §1, т.8, буква “е” от Закона за управление на отпадъците;
г) изземването на наносни отложения от руслата на реките след водоеми и след други водоподпорни съоръжения до първия непресъхващ приток, но не по-малко от 500 м надолу по течението на реката, когато изземването не е свързано с поддържане проводимостта на реката;
3. в коригираните участъци на реките:
а) извършването на дейности в коригираните участъци на реките в границите на населените места, които могат да нарушат оразмерителната проводимост на корекцията;
б) съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения;
4. във водоемите - извършването на дейности в зоната за техническа сигурност на хидротехническите съоръжения, които могат да застрашат сигурността и експлоатацията на язовирните стени и прилежащите им съоръжения – преливник, водовземни съоръжения и контролно-измервателни системи;
5. по дигите:
а) преминаването на превозни средства извън определените за това места;
б) обработването и нарушаването на повърхността и целостта на дигата;
в) поставянето на стълбове или знаци;
г) засаждането на дървета и храсти;
д) преминаването на домашни животни извън определените за това места;
е) строежът на кладенци.
(2) Покриването на коригирани участъци от реките в населени места се допуска след преоценка на тяхната хидроложка и хидравлична осигуреност, като се предвидят мерки за защита от вредното въздействие на водите. 
Чл. 181. Лицата, които стопанисват и/или експлоатират система и/или съоръжения за използване на водите, които могат да създадат опасност в случай на авария от вредно въздействие на водите, са длъжни за своя сметка:
1. да разработват плановете за действие в аварийни ситуации;
2. да поддържат в техническа изправност системите и съоръженията;
3. да поддържат проводимостта на реката на разстояние 500 м от съоръжението надолу по течението на реката.
Чл. 182. Собствениците или ползвателите на системи и съоръжения за използване на водите са длъжни ежегодно да предоставят на председателя на Държавна агенция “Гражданска защита”:
1. пълни данни и подробни схеми на водоснабдителните, канализационните, напоителните, отводнителните системи и на съоръженията за защита от вредното въздействие на водите;
2. пълни данни, включително обемите и подробни схеми за язовирите и хвостохранилищата с височина на стената над 50 м, за потенциално опасните язовири в страната, както и за проводимостта на речните течения след тях;
3. данни за застрашен живот на населението и щети на националното стопанство при изследване на риска от експлоатацията и функционирането на съответната система и съоръжения за използване на водите въз основа на предписано актуализиране на аварийните планове от органите на Гражданска защита.
Чл. 183. За защита от вредното въздействие на водите преди и по време на пролетното пълноводие се определят контролни обеми във водоемите, които осигуряват притъпяване или премахване на високата вълна в реката след язовира. 


Раздел II
Управление при извънредни ситуации, възникнали от вредното въздействие на водите

Чл. 184. (1) Оперативните мерки и действия при извънредни ситуации, възникнали от вредното въздействие на водите, се осъществяват и ръководят от органите на Държавна агенция “Гражданска защита”.
(2) Извънредна ситуация се обявява:
1. за територията на повече от една област - с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет;
2. за територията на повече от една община – от председателя на постоянната областна комисия по решение на комисията;
3. за цялата или за част от територията на една община – от председателя на постоянната общинска комисия по решение на комисията.
Чл. 185. (1) Оперативните действия при извънредни ситуации, възникнали от вредното въздействие на водите, включват:
1. оповестяване и привеждане в готовност на органите за управление към постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, както и на силите и средствата, заложени в аварийните планове за действие за възникналите извънредни ситуации;
2. оповестяване и информиране от органите за управление по т. 1 на  местните органи на властта, компетентните държавни органи, регионалните дирекции на вътрешните работи, регионалните служби по пожарна и аварийна безопасност, собствениците или ползвателите на местните инфраструктурни и други обекти, които се очаква да бъдат засегнати от извънредната ситуация;
3. поддържане на непрекъсната връзка със:
а) съответното структурно звено по водите в Министерството на околната среда и водите и съответната басейнова дирекция – за обмен на информация по състоянието и готовността за постоянна защита от вредното въздействие на водите;
б) регионалните инспекции за контрол на общественото здраве - станцията  за качеството на водите, използвани за питейно-битови цели;
в) собствениците и ползвателите на водоемите съгласно приложение № 1;
г) лицата, експлоатиращи водноелектрически централи и централното диспечерско управление към Националната електрическа компания;
д) собствениците и/или ползвателите на потенциално опасни язовири и други обекти и съоръжения в зоната на извънредната ситуация – за техническото им състояние, както и за готовността на аварийните групи и звена за действия при извънредна ситуация;
е) собствениците или ползвателите на инфраструктурни обекти, включително пътища, жп линии и съоръжения, газопреносни и електропреносни мрежи и съоръжения, водоснабдителни и канализационни системи – за организирането на обходни маршрути, за спиране работата на преносните мрежи при необходимост, за защита на съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, попадащи в зоната на извънредна ситуация;
ж) собствениците или ползвателите на предприятия и складове с опасни химически производства и други – за осигуряване обезопасяването на промишлени отровни вещества.
(2) В случаите по ал. 1 се осигурява непрекъснато актуалната метеорологична прогноза и информация за водните стоежи и оттока на реките в засегнатия район.
(3) Органите за управление по ал. 1, т. 1 своевременно събират и обобщават информацията за възникналата извънредна ситуация и в съответствие с утвърдения план за действие определят мероприятията за ликвидирането й, като информират лицата по ал. 1, т. 2 в засегнатата територия по ред, определен от председателя на Държавна агенция “Гражданска защита”.
(4) Отговорност за своевременното подаване на информацията и за нейната достоверност носят ръководителите на органите за управление по 
ал. 1, т. 1, както и компетентните органи и лицата, участващи в спасителните и неотложните аварийни и възстановителни работи.
Чл. 186. (1) Населението се оповестява за възникналите извънредни ситуации по решение на председателя на съответната постоянна комисия чрез дежурните длъжностни лица по установения ред и сигнали на Държавна агенция “Гражданска защита”.
(2) Необходимите действия за предотвратяване, намаляване и/или ликвидиране на последствията се разпореждат на силите и средствата за спасителни и неотложни аварийни и възстановителни работи (СНАВР) със заповед на ръководителя на органа за управление на СНАВР, потвърдена от председателя на постоянната комисия.
Чл. 187. (1) Физическите или юридическите лица, разработващи аварийни планове за действие при извънредни ситуации, които могат да бъдат предизвикани от вредното въздействие на водите, са длъжни за своя сметка да ги обезпечават със сили – личен състав на спасителните формирования, както и със средства – оповестителна и/или сигнална система, съобщителна и собствена свързочна система, лека и тежка строителна механизация, транспортни средства, инструменти и лични предпазни средства.
(2) Лицата по ал. 1 осигуряват резервни материали и части за участващата в СНАВР техника и механизация.
Чл. 188. В случаите, в които се налага извеждане на населението от зоната на извънредната ситуация, се привеждат в действие плановете на съответните общини.
Чл. 189. (1) Стопанските субекти, ведомствата и регионалните служби на централните ведомства, както и физическите лица изпълняват разпорежданията на органите за управление при СНАВР при обявена извънредна ситуация.
(2) За неуредените въпроси в този раздел, свързани с компетентността на органите, реда и начина за организиране и реализиране на мерките и действията при извънредни ситуации, възникнали от вредното въздействие на водите, се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приет с Постановление 
№ 18 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 13 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г. и  бр. 15 от 2003 г.).


Глава осма
Използване на водите

Раздел I
Общи условия

Чл. 190. Използването на водите включва водовземане, заустване на отпадъчни води и ползване на водната среда.
Чл. 191. (1) Използването на водите е:
1. общо и индивидуално според това, дали титулярите на правото са неограничен брой лица или индивидуално определени лица;
2. с разрешение и без разрешение според това, дали законът предвижда издаване на индивидуален административен акт като предпоставка за пораждане на правото на използване, или правото на използване се поражда по силата на друг юридически факт;
3. особено, когато основанието за пораждане правото на използване е договор за предоставяне на концесия.
(2) 	4Използването на водите е . възмездно или безвъзмездно според това, дали законът предвижда заплащане на предоставеното право.
Чл. 192. (1) Общото право за използване на водите е правото за:
1. ползване на  водите  за пиене и водоналиване от  обществени чешми;
2. ползване на повърхностни води за къпане, отдих, любителски риболов, водни спортове и водопой на животни.
(2) За правото по ал. 1 не се изисква разрешително, удостоверение за  регистрация по реда на този закон или концесия по реда на Закона за концесиите и правото е безвъзмездно.
(3) Използването на водите по ал. 1 се извършва по начин, който гарантира опазването на живота и здравето на населението, на водите и на околната среда.
(4) Повърхностните водни тела или части от тях, предназначени за ползване по ал. 1, т. 2, се определят в плановете за управление на речните басейни. 
Чл. 193. (1) Индивидуално право за използване на водите е налице, когато съответното право се осъществява от определен титуляр.
(2) Правото по ал. 1 се предоставя чрез:
1. издаване на разрешително  по реда на глава осма, раздел V или комплексно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда;
2. издаване на удостоверение за регистрация по реда на глава осма, раздел Х;
3. предоставяне на концесия по реда Закона за концесиите.
(3) При предоставяне на правата по ал. 21 не се прилага принципът на  мълчаливото съгласие.
(4) В случаите, в които обществени чешми се захранват от водоснабдителната мрежа, местоположението им и количеството ползвана вода се записват в разрешителното за водовземане, издадено на лицето, предоставящо услугата за питейно-битово водоснабдяване на населеното място.
Чл. 194. (1) За предоставените по този закон индивидуални права за използване на водите се съставят регистри.
(2) В регистрите по ал. 1 се вписват и решенията за отказ за издаване на разрешително или удостоверение за регистрация, както и решенията за изменение, продължаване, прекратяване или отнемане на резрешително след влизането им в сила.  
(3) За предоставените индивидуални права за използване на водите по чл. 193, включително за сключените концесионни договори, се съставят досиета.
Чл. 195. (1) Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, в които от водното тяло се отнемат 5 или повече кубически метра вода на денонощие във всички случаи на водовземане от минерални води, освен в случаите, в които е предвидено предоставяне на концесия, както и при използване на водите от водноелектрически централи, които преработват естествения отток на реката и при които напорът се осигурява от водоподпорно съоръжение.
(2) Регистриране на водовземането се изисква в случаите, в които:
1. от водното тяло се отнемат по-малко от 5 куб. м вода на денонощие за стопански цели;
2. водовземането е за задоволяване на собствените потребности на гражданите; от вода за домакински цели, както и за водопой на животни, за поливане на цветя, овощни дървета и зеленчуци в границите на собствения имот, а не за производство и за продажба или упражняване на професия или занаят;
3. водовземането е за срок по-малък от 4 месеца и не засяга вече съществуващи права, включително водовземане за противопожарни цели от повърхностни води; 
4. водовземането е с цел отводняване на земеделски земи и населени места.
(3) На регистриране подлежи и използването на вода от изградени водопровеждащи съоръжения за производство на електроенергия в случаите, в които за подаваната във тях вода е издадено разрешително за водовземане за друга цел и хидроенергийната система работи при режим, подчинен на основната цел на водовземане.
(4) Правото на водовземане се предоставя при спазване на следния ред на приоритети:
1. питейно-битови цели на населените места и селищните образувания;
2. лечебни и профилактични цели - само за минерални води;
	3. екотуризъм и екоземеделие;
3	4. напояване, животновъдство и развъждане на аквакултури;
45. други цели, включително промишлени цели, отдих и хидроенергетика.
(5) В случаите, в които сертификатът на минералната вода показва, че тя е годна за бутилиране, приоритетно се осигуряват водните количества за пиене и водоналиване от гражданите и за предоставяне на концесии за бутилиране при отчитане на приоритета за осигуряване на вода за питейно-битови цели и за лечение.
(6) Количеството минерална вода, предназначено за пиене и водоналиване от гражданите, не може да бъде по-голямо от 10 на сто от утвърдените експлоатационни ресурси на находището на минерална вода.

Чл. 196. (1) Водовземането от водоемите съгласно приложение 
№ 1 се извършва въз основа на разрешителното по чл. 195, ал. 1 и на режимни графици.
(2) Режимните графици по ал. 1 са годишни и месечни и се разработват съгласно методика за разпределение на водите от водоемите, издадена от министъра на околната среда и водите. 
(3) Изискванията за съставяне на Съдържанието на режимните графици, както и тяхното съдържание се определят със заповед на министъра на околната среда и водите.
(4) С годишните графици се определя стратегията за използването на водите на водоемите по ал. 1 през съответната година.
(5) С месечните графици се определят конкретните водни обеми, които са задължителни за титуляря на разрешителното, както и контролните обеми и прехвърлянето на води, като се вземат предвид актуалната информация за състоянието на водното тяло  през предходния месец, определения в чл. 195, ал. 4 ред, хидрометеорологичната прогноза и преценката на исканията в заявленията от заинтересуваните водоползвателититулярите на разрешителни за водовземане.
(6) Определените с годишните графици водни обеми не могат да превишават определените с разрешителното обеми. 
(7) Надвишаване на определените с годишните графици водни обеми се допуска само в случаите по чл. 183.
(8) Месечните графици се обявяват на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и се изпращат на заинтересуваните водоползвателититулярите на разрешително за водовземане не по-късно от последния ден на предходния месец.
(9) Изменение в месечния график за конкретен водоем извън случаите на извънредна ситуация се извършва със заповед на министъра на околната среда и водите.
Чл. 197. (1) Разрешително за заустване на отпадъчни води се изисква във всички случаи на заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, както и на заустване на води с температура, надвишаваща с повече от 3оС средногодишната температура на водното тяло, в което се заустват отпадъчните води.
(2) Разрешително по ал. 1 не се изисква в случаите по чл. 238, ал. 2 и в случаите, в които е издадено или следва да бъде издадено комплексно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда.
Чл. 198. (1) Разрешително за ползване на водната среда се изисква за:
1. изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водовземни съоръжения за подземни води, както и на съоръжения за реинжектиране и инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за въвеждане на замърсители в подземните водни тела;
2. извършване на дейности за добив и възпроизводство на аквакултури, корабоплаване във водоеми и изземване на наносни отложения от руслата на реките и от прилежащите земи на езерата и водоемите; 
3. реинжектиране в същото подземно водно тяло на води, използвани за добив на хидротермална енергия; руднични води, изпомпвани от минни изработки; подземни води, изпомпвани при водопонижение за целите на строителството; попътни води при добива на нефт и газ; подземни води, използвани за извличане на ценни вещества, и други случаи на реинжекция и инжекция на води в друго подземно водно тяло;
4. изкуствено подхранване на подземни води;
5. въвеждане на замърсители в подземни водни тела в случаите по чл. 230, ал. 1;
6. изграждане на системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите.
(2) Регистриране се изисква за:
1. изграждане на кладенци в първия от повърхността водоносен хоризонт за целите по чл. 195, ал. 2, т. 2;  
2. преобразуване на енергията на водата без отклоняването й от водните течения в електрическа енергия чрез турбини с мощност до 
20 киловата;
3. въвеждане в подземни водни тела на битови отпадъчни води от изолирани жилища, които не са свързани с канализационната система и са разположени в границите на санитарно-охранителните зони;
4. въвеждане на замърсители в подземни водни тела, за които компетентните органи установят, че количествата на замърсителите са такива, че не създават опасност от влошаване качествата на подземните води, съдържащи се в подземното водно тяло, в което се извършва въвеждането;
5. изграждане на системи и съоръжения за:
	а) регулиране на оттока;
а) линейна инфраструктура, пресичаща водни тела, руслата на реките  и/или прилежащи земи - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи, или минаваща над коригирани речни участъци в границите на населените места, включително покриването им;
б)  мониторинг на подземни води;
в) пристанища и кейове;
6. изхвърляне на утайки и драгажни маси в морските води; 
7. дейности, свързани с поддържане проводимостта на руслата на реките;
8. хидрогеоложки проучвания;
9. корабоплаване във водите на вътрешните реки.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1, в които имотът попада в границите на средния пояс на санитарно-охранителните зони около водовземните съоръжения за подземни води, както и в райони с ликвидиран геотехнологичен добив на уран, се изисква разрешително за изграждане на кладенеца по реда на закона.
Чл. 199. Разрешително за използване на водите се издава за  използване на подземни води с цел добив на топлинна енергия чрез водовземане и реинжекция на затоплените или охладените води в същото водно тяло.
Чл. 200. Право за използване на водите не се предоставя в случаите, в които се засягат пунктове и/или станции от националните мрежи за мониторинг на водите или се променят характеристиките на водното тяло, при които пунктовете и/или станциите са проектирани.
Чл. 201. (1) Концесия се предоставя за бутилиране на минерални води.
(2) Концесия за минерални води се предоставя след отчитане на необходимите количества за общото ползване на минерална вода за пиене и водоналиване от гражданите чрез обществени чешми, осигуряване на вода за питейно-битови цели и лечение.
Чл. 202. (1) За напояване се използват повърхностни води.
(2) Използването на подземни, включително минерални води, за напояване се разрешава само в случаите, в които в плана за управление на речния басейн  е посочено, че за  съответния район липсва алтернатива за осигуряване на повърхностни води за напояване. 
Чл. 203.  Лицата, на които е предоставено право за използване на водите, са длъжни:
1. да използват рационално водните ресурси, като намаляват загубите на вода;
2. да полагат грижата на добър стопанин на съоръженията, чрез които се използват водите, и носят отговорност за техническата изправност и експлоатацията им;
3. въвеждат подобрения в технологията за осигуряване на по-ефективно използване на водите; 
4.  полагат грижи за опазване на околната среда;
5.  използват водите в съответствие с целите и условията на тяхното предоставяне;
6.  не допускат нарушаване на обществени интереси и придобити права; 
7. провеждат собствен мониторинг според изрично посочени в разрешителното или удостоверението за регистрацията условия;
8.  осигуряват свободен достъп на органите, оправомощени да прилагат разпоредбите на закона.
Чл. 204. Лицата, на които е предоставено право на водовземане, открита е процедура за предоставяне на право за водовземане или упражняват това право по силата на закона освен в случаите по чл. 195, ал. 2, т. 2 са длъжни да измерват и водят отчет за използваните водни количества. 


Раздел II
Повърхностни води

Чл. 205. (1) За издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води се изисква представянето на:
1 прединвестиционни проучвания за водовземането, включително технически параметри на съоръженията  или екзекутивни чертежи, в случаите, в които те са изградени;
2. координати на мястото на водовземането;
3. технико-икономическа обосновка за необходимото водно количество, включително разпределението му за различни цели;
4. програма за намаляване на предоставеното водно количество до нормативно определените в случаите по чл. 81, ал. 2;
5
. предварителни договори със собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията, в случаите, в които съоръженията не са изградени;
6. съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските територии и на горите и земите от горския фонд, които ще бъдат засегнати.4. удостоверение за  финансовите възможности на кандидата;

(2) В случаите, в които водовземането е предназначено за осигуряване на вода за консумация от човека, освен документите по ал. 1 се представят и:
1. проект за санитарно-охранителна зона;
2. координатите на водовземното съоръжение, както и на характерните точки на поясите І от санитарно-охранителната зона;
3. проект за обработка на водите съгласно изискванията на наредбата за водите, използвани за консумация от човека.
(3) В случаите на водовземане за добив на електроенергия чрез водноелектрически централи се представят документите по ал. 1, т. 1-3, 5 и 6, както и:
1. координати на мястото на изтичане на енергийно преработените води; 
2. съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура;
3. план за действие при аварийни ситуации; 
4. сравнителна оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда.
5. проект за изземване, и третиране и депониране на утаените материали във водоема, включително мерки за недопускане на изтичането им надолу по течението на реката, в случаите, в които водноелектрическата централа преработва естествения отток на реката и напорът се осигурява от водоподпорно съоръжение.
(4) В случаите на водовземане от водоеми се представят само документите по ал. 1,  т. 1-–4.
(5) Проектните параметри на водовземното съоръжение по ал. 1, 
т. 1 задължително осигуряват непрекъснатост на водното течение и възможност за свободна миграция на рибните видове.:
Чл. 206. (1) За издаване на разрешително за ползване на водната среда в повърхностни водни тела се изисква представянето на:
1. прединвестиционни проучвания за извършване на дейността;
2. координати на характерни точки от площта от водното тяло, в която се извършва проектната дейност.
(2) В случаите, в които водната среда се ползва за  добив и възпроизводство на аквакултури, освен документите по ал. 1 се представят и:
1. програмаа за мониторинг на качеството на водите в площта по 
ал. 1, т. 2;
2. в случаите, в които се изисква  ползване на  морската среда, се изискват и становища от Министерството на отбраната и от Изпълнителна агенция “Морска администрация” относно използването на  морската среда;
3. становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури относно определените зони за стопански риболов и зоните за рибовъдство в големи язовири, определени по реда на наредбата по чл. 15 от Закона за рибарството и аквакултурите.
(3) В случаите, в които водната среда се ползва за  изземване на  наносни отложения от руслата на реките и от прилежащите земи на езера и водоеми, освен документите по ал. 1 се представят и:
1. проект за реперна геодезична мрежа за наблюдение и контрол на  формата и параметрите на руслото на реката или прилежащите земи в площта по ал. 1, т. 2;
2. сравнителна оценка на ползите от дейността и на вредите за околната среда.4. удостоверение за  финансовите възможности на кандидата;
(4) В случаите, в които водната среда се ползва за  корабоплаване във водоеми, освен документите по ал. 1 се представят и:
1. предварителен договор за транспортиране на отпадъчните води и битовите отпадъци и/или проект за пречистване на отпадъчните води, формирани от извършваната дейност на плавателното средство; 
2. програма за мониторинг на качеството на водите в площта по 
ал. 1, т. 2;
3. програма от мерки за предотвратяване замърсяването на водите;
4. документ от компетентните органи за регистрация на плавателното средство и позволрително за плаване;
5. план за действие при аварийни ситуации.
(5) В случаите, в които водната среда се ползва за изграждане на съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите, освен документите по ал. 1 се представят и:
1. прединвестиционни проучвания и технически параметри за съоръженията;
2. координати на характерни точки от съоръжението;
3. предварителни договори със собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати при и от изграждането на съоръжението;
4. съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските територии и на горите и земите от горския фонд, които ще бъдат засегнати;
5. проучване и прогноза за състоянието и развитието на русловите процеси.4. удостоверение за  финансовите възможности на кандидата;
Чл. 207. За издаване на удостоверение за регистрация за водовземане  от повърхностни води се изисква представянето на документите по чл. 205, ал. 1, т. 1, 2 и 3, а в случаите, в които водовземането е предназначено за противопожарни цели - и документ от органите на Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност” за нормативно определените водни количества за пожарогасене.
Чл. 208. За издаване на удостоверение за регистрация за ползване на водната среда в повърхностни водни тела се изисква представянето на:
1. прединвестиционни проучвания за изграждане на съоръженията, технически параметри на съоръженията и координатите на площта от водното тяло, засегната от строителството - в случаите по чл. 198, ал. 2, т. 5, букви “а” и “в”;
2. проект за извършване на дейността, програма с мерки за предотвратяване или минимализиране замърсяването на водите и координати на характерни точки от площта, в която се предвижда да бъде извършвана дейността - в случаите по чл. 198, ал. 2, т. 2, 6, 7 и 9.
6. удостоверение за  финансовите възможности на кандидата;
Чл. 209. (1) Обхватът и съдържанието на документите по чл. 205-208, както и  изискванията към разработването им  се определят с наредбата за повърхностните води.
(2) Документите по ал. 1 се разработват съгласно Закона за устройство на територията от инженери, притежаващи удостоверение за пълна проектантска правоспособност по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
Чл. 210. Параметрите, определени в документите по чл. 205–208, не могат да бъдат променяни при разработването на инвестиционните проекти по реда на Закона за устройство на територията.
Чл. 211. В случаите, в които използването на повърхностните води е свързано с ползването на съществуващи водоснабдителни системи и/или съоръжения, към документите по чл. 205, чл. 206, ал. 2 и 4 и чл. 207 се прилага и документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията.
Чл. 212. (1) Използването на на повърхностните води за изземване на  наносни отложения от руслата на реките и от прилежащите земи на езера и водоеми и за водовземане за производство на електроенергия се разрешава само в определените в плановете за управление на речните басейни участъци от реката.
(2) Използването на повърхностните води за производство на електроенергия се насърчава при водовземане от водоеми и използване на съществуващи съоръжения, чрез които се реализира водовземане за други цели.
(3) Ползването на водната среда за изземване на  наносни отложения от прилежащите земи на водоеми се насърчава в опашната част на водоемите и в горните нива на язовете.
Чл. 213. (1)  Забранява се използването на на повърхностните води за изземване на  наносни отложения от руслата на реките и от прилежащите земи на езера и водоеми и за водовземане за производство на електроенергия:
1. в определените зони за къпане;
2. в пояс ІІ от санитарно-охранителните зони на съоръженията за водовземане от повърхностни води и в пояс ІІ и ІІІ на съоръженията за водовземане от подземни води;
3. защитените територии и зони по чл. 132, ал. 1, т. 5, когато това противоречи на режима им;
4. в населени места и курорти;
5. в случаите, в които ще бъдат засегнати съществуващи права за водовземане;
6. в случаите, в които ще бъдат засегнати пунктове и/или станции от националните мрежи за мониторинг на водите.
(2) Забранява се изграждането на каскадно разположени  водноелектрически централи на течащи води.
5. не се препятства миграцията на животинските видове;
Чл. 214. (1) Издаване на разрешително за ползване на водната среда за изземване на наносни отложения от руслата на реките и от прилежащите земи на езера и водоеми се отказва в случаите, в които вредите за околната среда надвишават ползите от дейността.
(2) Издаване на разрешително за водовземане или за използване на повърхностни води за производство на електроенергия се отказва, когато:
1. енергийните ползи са отрицателни в сравнение с последствията за околната среда;
2. изграждането на водоподпорното съоръжение и залятата площ засягат обекти с национално значение, исторически или архитектурни паметници, съществуваща инфраструктура или обекти, свързани с националната сигурност.
(3) Издаване на разрешително за ползване на водната среда за изграждане на  съоръжения за регулиране на оттока се отказва, когато  водоемът попада в зоната на подхранване на минерални води. 
Чл. 215. (1) Не се изисква разрешително или удостоверение за регистрация за използване на повърхностни води в случаите, в които се изграждат съоръжения за защита от вредното им въздействие върху собствен имот.
(2) В случаите по ал. 1 собственикът на имота уведомява писмено директора на басейновата дирекция за вида и техническите параметри на съоръжението  30 дни преди започване на строителството.
(3) Ако директорът на басейновата дирекция прецени, че планираната дейност не отговаря на изискванията на ал. 1, той уведомява собственика в рамките на срока по ал. 2 за необходимостта от издаване на удостоверение за регистрация.
Чл. 216. Еднократно използване на повърхностни води за спасителни действия при аварии, пожар или други бедствени ситуации, за учебни цели на службите за пожарна и аварийна безопасност, полицията и армията  се извършва без разрешително или удостоверение за регистрация след писмено уведомяване и консултации с компетентния орган по чл. 20, т. 1 и 2.
Чл. 217. Разрешителното за използване на повърхностни води не дава право на собственост върху земите, предвидени за изграждане на съоръженията, и/или върху земите, които ще бъдат залети след изграждане на съоръжението.


Раздел III
Подземни води

Чл. 218. (1) За издаване на разрешително за водовземане от подземни води се изисква представянето на:
1. проект за добив на подземни води;
2. координати на мястото на водовземане;
3. технико-икономическа обосновка за необходимото водно количество, включително разпределението му за различни цели;
4. програма за намаляване на предоставеното водно количество до нормативно определеното в случаите по чл. 81, ал. 2;
5. декларация за необходимостта от гратисен период за реализиране на водовземането.
(2) В случаите, в които водовземането е предназначено за осигуряване на вода за консумация от човека или за бутилиране на изворни или трапезни води, освен документите по ал. 1 се представят и:
1. проект за санитарно-охранителна зона или охранителен пояс;
2. координатите на водовземното съоръжение, както и на характерните точки на поясите І от санитарно-охранителната зона или охранителния пояс;
3. проект за обработка на водата за постигане и/или гарантиране на показателите, регламентирани в наредбата за водите, използвани за консумация от човека;
4. 
предварителни договори със собствениците на имоти, които ще попаднат в охранителния пояс по чл. 121, и съгласувателно становище на компетентния орган относно възможността за промяна на предназначението на земеделските територии и на горите и земите от горския фонд – само в случаите, в които водовземането е предназначено за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.4. удостоверение за  финансовите възможности на кандидата;
(3) В случаите, в които водовземането е предназначено за противопожарни цели, към документите по ал. 1 се прилага и документ от органите на Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност” за нормативно определените водни количества за пожарогасене с указан максимален дебит и максимално време на черпене.
Чл. 219. (1) За издаване на разрешително за ползване на водната среда за изграждане на нови и за реконструкция на съществуващи водовземни съоръжения за подземни води, както и съоръжения за реинжектиране и инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за въвеждане на замърсители в подземните водни тела се изисква представянето на:
1. проект за изграждане или реконструкция на съоръженията;
2. координати на мястото/местата на ползване;
3. документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който ще се изграждат съоръженията.
(2) В случаите, в които съоръженията се изграждат за водоснабдяване на обект, чиято дейност подлежи на оценка на въздействието върху околната среда, се прилага и решението на компетентния орган по Закона за опазване на околната среда. 
(3) В случаите, в които съоръжението е предназначено за водовземане за противопожарни цели, към документите по ал. 1 се прилага и документ от органите на Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност” за нормативно определените водни количества за пожарогасене с указан максимален дебит и максимално време на черпене.
Чл. 220. За издаване на разрешително за ползване на водната среда за въвеждане на замърсители в подземни водни тела се изисква представянето на:
1. доклад за резултатите от хидрогеоложко проучване за въвеждане на води, съдържащи замърсители, включващ и оценка на риска от замърсяване на подземните води;
2. проект за въвеждане на водите, съдържащи замърсители;
3. координати на съоръженията за въвеждане;
4. програма с мерки  за предотвратяване замърсяването на други съседни или попътно преминати подземни водни тела;
5. програма за собствен мониторинг на водите.
Чл. 221. За издаване на разрешително за ползване на водната среда за изкуствено подхранване на подземните води се изисква представянето на:
1. проект за изкуствено подхранване на подземните води;
2. координати на характерни точки от площта, в която се извършва подхранването;
3. програма с мерки за предотвратяване замърсяването на подземните води;
4. програма за мониторинг на количеството и качеството на подземните води.
Чл. 222. За издаване на разрешително за използване на подземни води за водовземане и последващо реинжектиране или инжектиране се изисква представянето на:
1. проект за добив на подземни води;
2. проект за реинжекция или инжекция;
3. координати на водовземните съоръжения и на съоръженията за реинжекция или инжекция.
Чл. 223. За издаване на удостоверение за регистрация за ползване на водната среда в случаите по чл. 198, ал. 2, т. 3, 4, т. 5, буква “б” и 
т. 8 се изисква представянето на:
1. проект за осъществяване на дейностите;
2. координати на съоръженията, чрез които ще се реализира дейността;
3. програма с мерки за предотвратяване влошаването на състоянието на подземните води.
Чл. 224. Обхватът и съдържанието на документите по чл. 218-223  както и  изискванията към разработването им  се определят с наредбата за подземните води.
Чл. 225. (1)  Водовземане на подземни води не се разрешава, при условие че:
1. сумарният дебит на вече разрешените и регистрираните водовземания и на исканото водовземане надвишава експлоатационните ресурси на водното тяло;
2. водовземното съоръжение не е включено в националния каталог по чл. 78, ал. 1.
(2) Условието по ал. 1, т. 1 е основание за отказ за издаване на разрешително за изграждане на нови съоръжения за добив на подземни води.
Чл. 226. Не се изисква разрешително за водовземане от подземни води в случаите, в които водовземането е за водопонижение в продължение на не повече от 4 месеца на строителни изкопи без изграждане на специални водовземни съоръжения при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и постройки и други подобни дейности, при които се осъществява контакт с подземните води.
(2) В случаите по ал. 1 инвеститорът уведомява писмено директора на басейнова дирекция за количеството води, които ще бъдат отнемани 30 дни преди започване на строителството.
Чл. 227. (1) Ползване на водната среда за изграждане на съоръженията по чл. 198, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 5, буква “б” и т. 8 не се разрешава или регистрира в случаите, в които се създават предпоставки за изкуствено смесване на подземни води с различно състояние. 
(2) Разкриването на повече от едно водно тяло чрез едно водовземно съоръжение се допуска само при наличие на такова условие в разрешителното за изграждане на водовземното съоръжение.
Чл. 228. Ползване на водната среда за въвеждане на замърсители в подземни водни тела не се разрешава, когато:
1. са налице условията по чл. 88, ал. 1;
2. се предвижда въвеждането на замърсители да се извърши в границите на санитарно-охранителна зона;
3. лицето, поискало разрешение, заяви, че не е в състояние да изпълни поставените условия или ако това е безспорно за компетентния орган;
4. подземните води са хидравлично свързани с повърхностни води, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за опазването на влажните зони, зоните за опазване на стопански значими водни организми, защитени територии и защитени зони. 
Чл. 229. (1) Независимо от изискванията на чл. 88, ал. 1 компетентният орган може да разреши въвеждането на замърсители, ако проучванията установят естествено замърсяване на подземните води и докажат, че те са негодни за консумация от човека, за водопой на животни, за напояване и за други цели. 
(2) Въвеждане на замърсители по ал. 1 се разрешава само ако:
1. не възпрепятства добива на подземни богатства;
2. са взети всички технически  предпазни мерки, така че веществата да не достигнат до други водни тела  и да не  застрашат други екосистеми.
Чл. 230. (1) Ползване на водната среда за въвеждане на замърсители в трансгранични подземни води се разрешава след информиране на засегнатата страна.
(2) По искане на засегнатата страна за условията на издаване на разрешителното се водят преговори.
Чл. 231. (1) За изграждането на кладенците за задоволяване на собствените потребности на гражданите в първия от повърхността водоносен хоризонт собственикът на имота уведомява писмено кмета на общината 
15 дни преди започване на дейността. 
(2) Когато имотът попада в границите на най-вътрешния и средния пояс на санитарно-охранителните зони, както и в райони с ликвидиран геотехнологичен добив на уран, кметът на общината в 7-дневен срок от уведомлението по ал. 1 уведомява собственика, че се изисква разрешително за изграждане на кладенеца и за водовземане по реда на закона.
(3) В 15-дневен срок от изграждане на кладенеца собственикът на имота изпраща на кмета на общината информация относно:
1. името на собственика на имота и ЕГН на собственика;
2. адреса на имота, в който е изграден кладенецът;
3. дълбочината на кладенеца, вида и диаметъра на тръбите, с които е оборудван;
4. начин на черпене на водата, включително тип и дебит на помпата, с която се черпи водата;
5. разстояние от кладенеца до най-близката граница на имота със съседен имот.
(4) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 2 кладенецът се вписва в регистъра на кладенците по чл. 78, ал. 1. 
Чл. 232. (1) Собственикът на имота, в който е разположен кладенеца по чл. 231, носи отговорност за причинените щети, свързани с промяна в качеството и количеството на водите, предизвикано от неподходящо избрано място на кладенеца.
(2) Собственикът по ал. 1 поема всички рискове от ползването на водата от кладенеца за питейно-битови цели.
Чл. 233. (1) Дейностите по проучването на подземните води, по проектирането на съоръжения за използване на подземните води, по оценка на водовземането, замърсяването и риска от замърсяване на подземните води се извършват от регистрирани експерти - български и чуждестранни физически лица, които притежават необходимата правоспособност. 
(2) Правоспособността по ал. 1 е ограничена или пълна.
(3)  Ограничена правоспособност придобиват лица:
1. с квалификация “инженер по хидрогеология” и образователно-квалификационна степен “магистър”, които нямат стаж в областта на подземните води;
2. с квалификация “инженер по хидрогеология” и образователно-квалификационна степен “бакалавър” и доказан стаж по специалността не по-малко от 4 години.
(4) Пълна правоспособност придобиват лицата с квалификация “инженер по хидрогеология”, образователно-квалификационна степен “магистър” и с доказан стаж по специалността не по-малко от 18 месеца при условията на ал. 6 или 3 години като самостоятелни проектанти.
(5) лицата, които притежават пълна правоспособност, имат право да  ръководят дейности, свързани с проучването, мониторинга, използването и опазването на подземните води, както и да съставят самостоятелно и/или да ръководят  съставянето на документите по чл. 218 - 223.
(6) Лицата, които притежават ограничена правоспособност, имат право да участват в извършването на дейностите по ал. 5 и да съставят документите  по чл. 218 - 223,  като документите трябва да  са заверени от лице с пълна правоспособност.
(7) Лице, регистрирано по реда на Търговския закон, не може да извършва дейностите, свързани с проучването, мониторинга, използването и опазването на подземните води, ако в състава му не е включено поне едно лице, отговарящо на изискванията на ал. 4, което пряко отговаря за изпълнението на тези дейности.
Чл. 234. (1) Министърът на околната среда и водите води публичен регистър на лицата по чл. 233, ал. 1.
(2) За вписване в регистъра лицата по ал. 1 подават в Министерството на околната среда и водите заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, към което се прилагат документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 233, ал. 3 и 4.
(3) Удостоверението за вписване в регистъра или отказът за вписване се издава от министъра на околната среда и водите в 30-дневен срок от подаване на заявлението.
(4) Удостоверението по ал. 3 е безсрочно.
(5) Отказът за вписване по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
Чл. 235. (1) Експертите по чл. 233, ал. 3 и 4 при доказано нарушаване на нормативните изисквания при изпълнението на дейностите, свързани с проучването, мониторинга, използването и опазването на подземните води, при съставянето на документите по чл. 218-223, включително при предоставяне на недостоверна информация в тях:
1. при първо нарушение се изключват от регистъра  за 6 месеца; 
2. при повече от две нарушения за 5-годишен период от датата на регистриране се заличават от регистъра.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и в случаите, в които  лицата  с пълна правоспособност са заверили документи, неотговарящи на нормативните изисквания или съдържащи недостоверна информация.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 експертите нямат право да подават ново заявление за вписване в регистъра по-рано от 3 години от датата на заличаването.
Чл. 236.  Редът за създаване и поддържане на регистъра на лицата по чл. 233 , както и редът и начинът за  включване, изключване и заличаване от регистъра на тези лица се определя с наредбата за подземните води.


Раздел IV
Заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела

Чл. 237. (1) Заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела от точкови източници на замърсяване се извършва само след издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води по този закон или на комплексно разрешително по Закона за опазване на околната среда.
(2) Заустване на битови отпадъчни води в повърхностни водни тела без разрешително се допуска за обекти извън регулацията на населените места при максимално денонощно водно количество до 10 куб. м/ден и товар на замърсяването до 50 еквивалентни жители по биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5).
(3) В случаите по ал. 2 задължително се прилага първично пречистване на отпадъчните води.
(4) Лицето, заустващо отпадъчни води при условията на ал. 2, уведомява писмено съответната басейнова дирекция.
Чл. 238. Не се считат за заустване на отпадъчни води:
1. изхвърлянето на  материали от драгажна дейност;
2. изхвърлянето от кораби в териториалните води на течни и твърди отпадъчни материали;
3. изтичането на енергийно преработени води от водноелектрическите централи и други случаи на изтичане на възвратни води;
4. изтичането на води от преливници към съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;
5. изтичането на води от съоръжения по външните трасета на водоснабдителните системи за питейни води;
6. изтичането на води от съоръженията на напоителните системи, използващи повърхностни и/или подземни води;
7. изтичането на води от охранителните канали за атмосферни води около обектите.
Чл. 239. Разрешително за заустване на отпадъчни води се издава за:
1. обекти в процес на проектиране и/или в процес на строителство;
2. обекти, въведени в експлоатация, включително за обекти за населени места и селищни образувания;
3. разширение, реконструкция или модернизация на обекти, въведени в експлоатация. нуждаещи се от разширение, реконструкция или модернизация
Чл. 240. За издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води от обекти в процес на проектиране и/или в процес на строителство се  изисква представянето на:
1. характеристика на обекта, формиращ отпадъчни води, включително вид на производството; проектен капацитет на предприятието, вид и количество на предвидените за използване суровини; предвиден брой на персонала и работни часове в денонощието; водопотребление; технология на производство и формиране на отпадъчните води по потоци; предвидена канализационна система и съоръжения към нея;
2. проектни данни за пречиствателната станция за отпадъчни води, включително проектно количество и състав на отпадъчните води на входа и изхода на пречиствателната станция; предлагана технология за пречистване на отпадъчните води по потоци, включително редукция на показателите в отделните стъпала на пречистване; количество и състав на отделените в пречиствателния процес отпадъци и утайки, предвиден метод за третирането им, както и предложения за тяхното обезвреждане или оползотворяване;
3. срокове за започване, завършване и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция по етапи;
4. географски координати на предлаганите места на заустване на отпадъчните води;
5. съоръжения и начин на заустване на отпадъчните води;
6. количество и качество на водите, които ще бъдат зауствани, включително по потоци;
7. програма за собствен мониторинг на отпадъчните води;
8. план за действие при аварийни ситуации, мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни изпускания на замърсяващи вещества във водното тяло.
Чл. 241.  За издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води от обекти, въведени в експлоатация, освен документите по чл. 240 се изискват и:
1. информацията по чл. 247, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2, т. 2, 3 и 4 както за собственика, така и за ползвателя на обекта;
2. информация за вида на канализационната система, която включва данни за преливниците при смесена канализационна система и дъждозадържателни резервоари, аварийните изпускатели при канализационните помпени станции и байпасните връзки при пречиствателните станции и съоръжения;
3. проектните и действителните данни за капацитета на предприятието и входните и изходни параметри на пречиствателните съоръжения;
4. информация за невъведени в експлоатация пречиствателни съоръжения от проектната технологична схема на пречиствателната станция;
5. програма с мерки за намаляване замърсяването на изпусканите отпадъчни води и срокове за изпълнение на мерките и привеждане дейността на обекта в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите.
Чл. 242. Обхватът и съдържанието на документите по чл. 240 и 241, както и начинът за определяне на индивидуалните емисионни ограничения за заустване на отпадъчни води се определят с наредбата  приета от Министерския съветза заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела..
Чл. 243. (1) Кандидатът за получаване на разрешително за заустване  на отпадъчни води може да поиска писмено засекретяване на част от информацията по чл. 240 и 241 с цел опазване на търговска, производствена, фирмена или лична тайна.
(2) Органът по чл. 248 няма право да предоставя на трети лица информацията по ал. 1.
Чл. 244. (1) При предоставяне правото на заустване на отпадъчни води  във повърхностни водни тела индивидуалните емисионни ограничения се определят чрез прилагане на комбинирания подход, при който се вземат предвид:
1. изискванията на най-добрите налични техники за категории промишлени дейности, за които се изисква комплексно разрешително по 
чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, и/или
2. емисионите норми за съответния промишлен сектор или дейност, определени с наредбата за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела.
(2) Когато постигането на целите за качеството на водите във водно тяло - приемник на отпадъчните води, изисква  прилагането на емисионни ограничения по-строги от тези по ал. 1, те задължително се прилагат като индивидуални емисионни ограничения в разрешителното за заустване на отпадъчните води.
Чл. 245. (1) Разрешава се групово събиране, отвеждане, третиране и заустване на отпадъчни води от два или повече обекта чрез договор за гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите между собствениците и/или ползвателите им.
(2) В случаите по ал. 1 заявлението за издаване на разрешителното за заустване на отпадъчни води се подава от определено в договора физическо или юридическо лице.
Чл. 246. Не се разрешава заустване на отпадъчни води, когато:
1. се предвижда заустването да се извършва в границите на вътрешния  пояс на санитарно-охранителните зони;
2. повърхностното водно тяло е определено в плана за управление на речния басейн като перспективно за осигуряване на вода за консумация от човека.


Раздел V
Издаване на разрешителни

Чл. 247. (1) За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление, в което се посочват:
1. фирма и седалище на заявителя – за юридическите лица и едноличните търговци, или име, постоянен адрес, гражданство на заявителя – физическо лице;
2. БУЛСТАТ и данъчен номер  или ЕГН;
3. адрес, телефон и факс за връзка  с физическото лице по т. 1 или с лицето, което управлява и представлява дружеството;
4. цел на използването;
5. водно тяло, в което се предвижда използване на водите;
6. системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването;
7. място/места на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици за всяко място на използване.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документ за платена такса за разглеждане на заявлението;
2. заверено копие на удостоверение за актуално състояние за  юридическите лица и едноличните търговци, издадено 3 месеца преди подаване на заявлението;
3. заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ;
4. влязло в сила положително решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение на съответния компетентен орган с преценка, че не е необходимо да бъде извършвана ОВОС в случаите, предвидени в Закона за опазване на околната среда;
5. скица или друг удостоверителен документ за имота, в който ще се извършва дейността, издаден от компетентните органи, на чиято територия се намира, съдържащ данни за адреса, парцела, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация, върху който са нанесени местата на използване на водите;
6. декларация, че на заявителя не е било отнето разрешително, издадено по реда на закона, или ако му е било отнето, е изтекъл едногодишният срок, в който лицето няма право да кандидатства за ново такова разрешително;
7. други документи в зависимост от вида на исканото разрешително, предвидени съгласно раздели ІІ, ІІІ и ІV. 
(3) Когато определени обстоятелства са удостоверени от друг орган и са вписани в публичен регистър в Република България, заявителят не е длъжен да ги доказва чрез представяне на документи, ако представи писмена декларация.
Чл. 248. Заявлението по чл. 247 заедно със съпътстващата го документация се подава до:
1. директора на съответната басейнова дирекция, когато разрешителното се издава от него, както и в случаите по чл. 22, ал. 1, т. 19, буква “в”;
2. министъра на околната среда и водите в останалите случаи.
Чл. 249. Органът по чл. 248 проверява дали съдържанието на заявлението и на приложените документи отговаря на изискванията на закона и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Чл. 250. (1)  Органът, до който е подадено заявлението,  може еднократно да изисква от заявителя отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация към заявлението, когато това е необходимо за изясняване на фактите и обстоятелствата по чл. 247, ал. 1. 
(2) В случаите по ал. 1 органът уведомява писмено заявителя да отстрани недостатъците и/или да предостави допълнителната информация в 14-дневен срок от датата на уведомяването.
(3) При неотстраняване на нередовностите и/или непредоставяне на допълнителната информация в срока по ал. 2 документите не се разглеждат и процедурата се прекратява, за което заявителят се уведомява писмено и документите се връщат на заявителя.  
(4) В случаите по ал. 1 по отношение на сроковете за издаване на разрешителното документите се считат за подадени от датата на отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация.
Чл. 251. (1) В срок един месец от подаване на заявлението, органът по чл. 248 преценява искането, като съобразява:
1. предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни;
2. забраните и ограниченията, регламентирани със закона;
3. съвместимостта с обществените интереси, в това число нуждите на населението от района на водовземането;
4. възможността от засягане на вече придобити права; 
5. наличните водни ресурси по количество и качество;
6. състоянието на водното тяло;
7. режимите на защитените територии, защитените зони, зоните за защита на водите и буферните зони;
8. възможността за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за исканото използване;
9. съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземането;
10. наличието на други възможности за задоволяване на искането за използване на водите;
11. реда, определен в чл. 195, ал. 4;
12. съответствието между ползите от предвижданата дейност и вредите за околната среда в случаите, предвидени в закона.
(2) В случаите, в които се иска издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект в повърхностни водни тела, директорът на басейновата дирекция в 5-дневен срок от получаване на заявлението изпраща документите по чл. 247 на регионалната инспекция по околната среда и водите, в чийто териториален обхват се намира обектът.
(3) В 7-дневен срок от получаване на документите по ал. 2, но не по-късно от 10 дни преди изтичането на срока по ал. 1, директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите изпраща на директора на басейновата дирекция:
1. мотивирано становище за искането, съставено въз основа на резултатите от проведения до момента контрол на обекта;
2. копие от наличните документи, свързани с технологията на производство и формирането на отпадъчните води;
3. копие от документите от извършения контрол.
(4) В случаите, когато се разглеждат документи по чл. 18, ал. 2, 
т. 1-4, срокът по ал. 1 се удължава с един месец.
Чл. 252. Органът по чл. 248 отказва откриване на процедура за издаване на разрешително с мотивирано решение, когато:
1. заявлението и/или приложените към него документи не отговарят на изискванията на закона и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
2. се установи, че заявителят си е послужил с неверни данни;
3. при преценката по чл. 251 се установи невъзможност за задоволяване на исканото използване;
4. заявлението е подадено до една година след изтичане срока на действие на предишното разрешително, в рамките на което заявителят е извършил административни нарушения на закона, за които е бил наказван два или повече пъти с влязло в сила наказателно постановление по реда на глава дванадесета;
5. на лицето, което кандидатства за издаване на разрешително, му е било отнето разрешително и едногодишният срок, в който лицето не може да кандидатства за ново разрешително, не е изтекъл;
6. лицето е подало или следва да подаде по нормативно определен график заявление за издаване на комплексно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда;
7. се установи, че вредите за околната среда надвишават ползите от дейността, за която е предназначено използването на водите, в случаите, в които се изисква такава сравнителна оценка.
Чл. 253. (1) В срок 7 дни от изтичането на срока по чл. 251 и ако не са налице основания за отказ, органът по чл. 248 подготвя съобщение за откритата процедура, което съдържа:
1. целта на заявеното използване на водите;
2. водното тяло, в което се предвижда използване на водите;
3. системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването;
4. мястото/местата на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици за всяко място на използване;
5. проектните параметри на използването, включително:
а) количество на водите;
б) индивидуални емисионни ограничения и срока на достигането им – при разрешителните за заустване на отпадъчни води; 
в) понижение на водното ниво – при разрешителните за водовземане от подземни води;
6. условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите;
7. мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица.
(2) Органът по чл. 250 изпраща съобщението по ал. 1 на съответната общинска администрация за публично обявяване.  
(3) В 3-дневен срок от получаване на съобщението общинската администрация е длъжна:
1. да направи публичното обявяване, като постави съобщението на определените за това места;
2. да уведоми писмено басейновата дирекция за точната дата на обявяването.
(4) При условията на ал. 1 в случаите, когато органът, приел заявлението, е министърът на околната среда и водите, съобщението се обнародва и в “Държавен вестник”.
(5) В случаите по чл. 198, ал. 1, т. 3 и 4 съобщението се изпраща за съгласуване и  от Министерството на околната среда и водите, а в случаите по чл. 239 и от съответната регионална инспекция по околна среда и води.
Чл. 254. (1) Обявяване или обнародване по чл. 253 не се извършва, когато се иска разрешително за:
1. използване на водите за нуждите на отбраната и на националната сигурност;
2. водовземане от подземни води, реинжекция, инжекция или въвеждане на замърсители в подземните водни тела от титуляря на разрешителното за изграждане на съоръженията;
3. водовземане от подземни води чрез съоръжение, включено в националния каталог на водовземните съоръжения;
4. реконструкция на съществуващи съоръжения за добив на подземни води, за реинжектиране на води и за въвеждане на замърсители в подземните водни тела от собственика на съоръженията;
5. заустване на отпадъчни води от съществуващ обект в случаите, в които е издадено разрешително за същия обект в процеса на проектиране и/или строителство;
(2) В случаите по ал. 1 органът, приел заявлението, уведомява заявителя за:
1. условията, при които може да бъде издадено исканото разрешително;
2. възможността да подаде заявление за издаване на разрешително по чл. 257, ал. 1.
Чл. 255. (1) В 14-дневен срок от обявяването или обнародването заинтересуваните лица могат:
1. да възразят срещу издаването на разрешителното;
2. да предложат допълнителни условия, при които да бъде издадено разрешителното, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.
(2) Документите по ал. 1 се изпращат по пощата или се представят в деловодството на компетентния орган в писмена форма, подписани и подпечатани с печата на дружеството, когато са подадени от името на юридическо лице или на едноличен търговец.
(3) Не се разглеждат анонимно подадени възражения и/или  предложения.
(4) Срокът по ал. 1 се счита за спазен:
1. за документи, представени на ръка в деловодството на компетентния орган – когато,  видно от входящия номер на документа, той е подаден до изтичане на 14-ия ден включително;
2. за документи, изпратени по пощата – когато, видно от пощенското клеймо, писмото е пуснато по пощата до изтичане на 14-ия ден включително.
Чл. 256. (1) След изтичане на срока по чл. 255 всички заинтересувани лица могат да се запознаят с постъпилите възражения и предложения на определеното място по чл. 253, ал. 1, т. 7.
(2) Органът, приел заявлението, може да откаже издаване на разрешително, ако постъпилите в срока по чл. 255 възражения доказват несъвместимост на искането с обществените интереси и придобитите права.
(3) Когато направените възражения са неоснователни, в 147-дневен срок от изтичането на срока по чл. 255 органът, приел заявлението,  уведомява писмено заявителя за условията, при които може да бъде издадено исканото разрешително – в случаите, в които е компетентен да издаде разрешителното.
(4) В случаите, в които компетентен да издаде разрешителното е  министърът на околната среда и водите, в срока по ал. 3 органът, приел заявлението,  изпраща в Министерството на околната среда и водите:
1. подадените документи за издаване на разрешителното;
2. документите по чл. 255;
3. мотивирано становище във връзка с обстоятелствата за издаване на разрешителното.
(5) В 10-дневен срок от получаване на документите по ал. 4 министърът на околната среда и водите преценява съответствието им с изискванията на закона и подзаконовите актове по прилагането му и отказва издаването на разрешително или уведомява писмено заявителя за условията, при които може да бъде издадено  разрешителното.
Чл. 257. (1) В срок един месец от получаване на уведомлението по чл. 256  заявителят може да поиска да му бъде издадено разрешително за исканото използване на водите, като представи заявление, съдържащо данните по чл. 247, ал. 1, т. 1, 2 и 3, и декларация, че приема и е в състояние да изпълни условията за използване на водите.
(2) В случай че заявителят не приема или не е в състояние да изпълни условията за използване на водите, в срока по ал. 1 той писмено уведомява органа, компетентен да издаде разрешителното.
(3) В случаите по ал. 2 и в случаите, в които в срока по ал. 1 не бъде подадено заявление, процедурата за издаване на разрешително се прекратява, за което заявителят се уведомява писмено.
Чл. 258. В 14-дневен срок от изтичането на срока за подаване на заявлението по чл. 257, съответно от подаване на заявлението, за което не се извършва публикуване, органът по чл. 20, т. 1 и 2 издава разрешително, когато са спазени предвидените в закона изисквания.
Чл. 259. (1) Разрешителното се издава в писмена форма и съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование, номер и дата на издаване на акта;
3. правните основания за издаване на акта;
4. име, постоянен адрес, гражданство на титуляря на разрешителното – за физическите лица, съответно фирма и седалище на титуляра на разрешителното - за  лицата, регистрирани по Търговския закон;
5. единен граждански номер за физическите лица и БУЛСТАТ за юридическите лица и едноличните търговци;
6. данъчен номер;
7. цел на използването;
8. водно тяло - предмет на използването;
9. място/места на използването, включително географски координати на съоръженията или площта за използване;
10. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място на използване;
11. параметри на разрешеното използване;
12. съоръжения за използване на водите, технически параметри и оборудване на съоръженията;
13. срок на започване и на завършване на строителството и срок за влизане на разрешителното в сила;
14. начален и краен срок на действие на разрешителното;
15. задължение за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите;
16. задължение за монтиране на необходимите измервателни устройства за измерване на отнеманите и заустваните водни количества;
17. задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг;
18. условия,условия  при които се предоставя правото за използването на водите;
19.условия за контрол и контролиращ орган;
1920.други изискванияусловия за осъществяване на предоставеното право;
20. контролиращ орган.
(2) Разрешителното за водовземане съдържа и:
1. разпределение на разрешените количества;
2. минимално допустимия отток в реката – при водовземане от повърхностни води;
3. максимално допустимото понижение – при водовземане от пресни подземни  и от минерални води.
(3) Разрешителното за ползване на водната среда за въвеждане на замърсители в подземни водни тела, за реинжекция или за инжекция съдържа и:
1. начин на въвеждане, реинжекция или инжекция; 
2. съществени предпазни мерки с изрично посочване на естеството и  концентрациите на веществата в отвежданите води; характеристики на подземното водно тяло, където водите се отвеждат, и близостта до други подземни водни тела, съдържащи питейни или минерални води, които могат да бъдат засегнати.
(4) Разрешителното за заустване на отпадъчни води съдържа и:
1. идентификационни данни за обекта, собственика и ползвателя му;
2. данни от разрешителното за водовземане или от договора за предоставена водна услуга;
3. индивидуални емисионни ограничения на всички характерни показатели на отпадъчните води по потоци и места на заустване;
4. срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения.
(6) Условията по ал.5, т.3 се актуализират на всеки пет години от издаване на разрешителното.
Чл. 260. Разрешителното се издава за срок:
	25 години – за водовземане, в случаите, в които водата е предназначена за консумация от човека;

10 години – в останалите случаи.
Чл. 261. Органът по чл. 20, т. 1 и 2 отказва издаване на разрешително с мотивирано решение, когато:
	се засяга общото водовземане или индивидуалното водовземане по чл. 195, ал. 2, т. 2;

върху използването на водното тяло са наложени ограничения, с които целта на искането е несъвместима;
3. не са спазени изискванията, определени в закона.
Чл. 262. Правата по издадените разрешителни и по откритата процедура за издаването им не подлежат на прехвърляне или преотстъпване на други лица освен в случаите по чл. 270, ал. 2.
Чл. 263. (1) Разрешителното или решението на органа по чл. 20, 
т. 1 и 2 за отказ за издаване на разрешително в едноседмичен срок се изпраща препоръчано с обратна разписка на заявителя, на съответната общинска администрация, както и на заинтересуваните лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното.
(2) Разрешителното или решението на органа по чл. 20, т. 1 и 2  за отказ за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води се изпращат и в съответната регионална инспекция по околна среда и води.  
Чл. 264. Разрешителното или решението на органа по чл. 20, т. 1 и 2 за отказ за издаване на разрешително подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство, съответно по реда на Закона за Върховния административен съд.


Раздел VІ
Изменение и продължаване на разрешителното

Чл. 265. (1) Изменение на разрешителното може да се извършва служебно от органа по чл. 20, т. 1 и 2  след заявление на лицето, в полза на което е предоставено, или по предложение на контролиращия орган за разрешителните за заустване на отпадъчни води.
(2) По отношение на допълването на издадено разрешително се прилагат правилата за изменение на разрешителното.
(3) При разглеждане на заявление за изменение и допълнение на  разрешителното органът по чл. 20, т. 1 и 2 преценява и изпълнението на условията на първоначалното разрешително.
Чл. 266. (1) Органът по чл. 20, т. 1 и 2 изменя издаденото разрешително при:
1. промяна на нормативните изисквания, свързани с определените параметри и/или условия в разрешителното;
2. възникване на нови обстоятелства, които изискват преразглеждане и изменение на условията в разрешителното;
3. промени в обстоятелствата по чл. 259, ал. 1, т. 4;
4. промени в състоянието на водното тяло, които правят невъзможно осъществяването на разрешената дейност;
5. неусвояване на повече от 50 на сто от разрешеното водно количество за период 3 години в случаите, в които има налични водни количества;
6. възникване на противоречия с обществените интереси;
7. необходимост от допълването му с нови данни, дейности или условия, при които ще се извършва дейността;
8. при допусната явна фактическа грешка.
(2) В срок един месец от настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е било издадено разрешителното, лицето уведомява компетентния орган.
(3) Титулярят на разрешително може да поиска изменение и/или допълнение на разрешителното чрез подаване на заявление до органа, издал разрешителното.
(4) Заявлението по ал. 3 съдържа:
	идентификационните данни на заявителя;

номера и датата на разрешителното, чието изменение и/или допълнение се иска;
предложение и обосновка на искането за изменение и/или допълнение;
приложен документ за платена такса за изменение и/или допълнение на разрешителното.
(5) При разглеждане на заявлението по ал. 3 органът по чл. 20, т. 1 
и 2 преценява и изпълнението на условията на първоначалното разрешително.
(6) В случаите на изменение на разрешително за заустване на отпадъчни води органът по чл. 20, т. 2 съгласува действията по ал. 5 с директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите.
(7) В срок един месец от постъпване на заявленията органът, издал разрешителното, преценява основателността на искането и необходимостта от изменение и/или допълнение на разрешителното и се произнася с решение.
Чл. 267. (1) Органът по чл. 20, т. 1 и 2 изменя служебно разрешителното за водовземане за питейно-битови цели се от по отношение на намаляване на разрешените водни количества на всеки 6.. години. 
(2) Намаляването на разрешените количества е в съответствие с одобреното ниво на загубите във водоснабдителната система.
(3) Информацията за одобреното ниво на загубите се предоставя на  органа по ал. 1 от органа, определен в специалния закон за регулиране на услугите за водоснабдяване и канализация по чл. 112, ал. 5.
Чл. 268. (1) Титулярят на разрешително може да поиска продължаване на срока му със заявление, подадено не по-рано от шест месеца и не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на разрешителното.
(2)  Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. идентификационните данни на заявителя;
2. номера и датата на разрешителното;
3. искане за продължаване срока на разрешителното;
4. предложение и обосновка на срока, за който се иска продължаването.
(3) Към заявлението по ал. 1 лицето прилага декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които разрешителното е било издадено, както и документ за платена такса за продължаване срока на разрешителното.
(4) Ако титулярят не спази срока по ал. 1, искането не се разглежда. В този случай титулярят може да подаде заявление за издаване на ново разрешително по реда на този закон.
(5) При разглеждане на заявлението за продължаване срока на разрешителното органът по чл. 20, т. 1 и 2 преценява и изпълнението на условията на първоначалното разрешително при спазване изискванията на чл. 267, ал. 6.
(6) Органът по чл. 20, т. 1 и 2 се произнася в срок един месец продължава срока на разрешителното или с решение по молбата за продължаотказва продължаване на  срока и го изпраща на заявителя препоръчано с обратна разписка. на разрешителното.

(7) Когато заявлението е подадено в срока по ал. 1 и не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси, органът по чл. 20, т. 1 и 2 преиздава разрешителното.  
Чл. 269. Решението на компетентния орган за изменение и решението за продължаване на разрешителното може да се обжалва по реда на Закона за административното производство, съответно по реда на Закона за Върховния административен съд.


Раздел VІІ
Прекратяване на разрешителното

Чл. 270. (1) Действието на издаденото разрешително се прекратява:
1. с изтичането на срока, за който е издадено, ако не е подадено заявление за продължаване при условията на раздел VІ;
2. по писмено искане на титуляря му;
3. при прекратяване правото на собственост или  ползване на титуляря на разрешителното върху недвижимия имот, в който се използват водите или в който се намират съоръженията, чрез които се реализира използването;
4. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице;
5. при естествено или изкуствено изчезване на водното тяло - предмет на използване;
6. при изземване на наличните количества наносни материали.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3 и 4  лицата, придобили право на собственост или ползване на недвижимия имот, съответно правоприемниците на лицата по т. 4, в срок един месец от настъпване на промяната заявяват пред органа, издал разрешителното, желанието си да се ползват от правата по издаденото разрешително.
(3) При неспазване на срока по ал. 2 лицето  може да подаде заявление за издаване на ново разрешително по реда на закона.
Чл. 271. (1) Органът по чл. 20, т. 1 и 2 прекратява разрешителното с мотивирано  решение освен в случаите по чл. 270, ал. 1, т. 1 и 3, когато разрешителното се прекратява автоматично по силата на закона.
(2) Разрешителното се смята за прекратено от датата на настъпване на събитието с изключение на случаите по чл. 270, ал. 1, т. 2 и 4, когато прекратяването настъпва от датата на влизане в сила на издаденото решение.
(3)  Органът по чл. 20, т. 1 и 2 уведомява титуляря на разрешително за прекратяването на разрешителното препоръчано с обратна разписка.
Чл. 272. (1) Решението на органа по чл. 20, т. 1 и 2 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство, съответно по реда на Закона за Върховния административен съд.
(2) Обжалването по ал. 1 не спира изпълнението на решението.


Раздел VІІІ
Отнемане на разрешителното

Чл. 273. (1) Органът по чл. 20, т. 1 и 2 отнема издаденото разрешително при наличието на някое от следните условия:
1. представени са неверни данни, които са послужили като основание за неговото издаване;
2. системно или съществено нарушаване на този закон, на подзаконовите нормативни актове по прилагането му или на условията, определени в разрешителното;
3. използване на водите извън целите, посочени в разрешителното;
4. нереализиране на предоставеното право за използване на водите чрез изградени  системи или съоръжения за използване на водите за срок една година;
5. неспазване на срока за започване и завършване на строителството, както и неупражняване на правата, произтичащи от разрешителното, в определен срок, посочен в самото разрешително;
6. когато документ или документи, въз основа на които е издадено разрешителното, е признат за неистински, подправен или с невярно съдържание по надлежния съдебен ред.
(2) Отнемането може да се отнася и до част от водовземането и/или ползванетопредоставеното право, като в този случай  органът по чл. 20, т. 1 и 2 определя тази част.
Чл. 274. (1) При установяване наличието на основанията за отнемане на разрешителното по чл. 273, ал. 1 органът по чл. 20, т. 1 и 2 е длъжен в 14-дневен срок да предупреди писмено титуляря на разрешителното за направените констатации и да даде срок за привеждане на дейността в съответствие с нормативните изисквания и с условията на издаденото разрешително.
(2) В определения по ал. 1 срок за привеждане на дейността в съответствие титулярят на разрешителното може да представи обяснения и възражения по направените констатации, както и да поиска еднократно удължаване на дадения срок.
(3) Когато в резултат на постъпилите обяснения и възражения се установи, че първоначално определеният срок за привеждане на дейността в съответствие с нормативните изисквания и с условията на издаденото разрешително е недостатъчен или ако са налице други обективни причини, органът по чл. 20, т. 1 и 2 може да удължи този срок, за което уведомява писмено титуляря на разрешителното препоръчано с обратна разписка.
Чл. 275. В случаите по чл. 274 органът по чл. 20, т. 1 и 2 отнема издаденото разрешително с мотивирано решение, ако титулярят на разрешителното не приведе дейността си в съответствие с нормативните изисквания и с условията на разрешителното в определения срок и след преценка на обстоятелствата и дадените обяснения.
Чл. 276. При отнемане на разрешителното нарушителят няма право да кандидатства за издаване на ново разрешително за срок една година от датата на отнемането му.
Чл. 277. Отнемането на разрешителното не изключва търсенето на административнонаказателна отговорност за извършеното нарушение, констатирано с акт за установяване на нарушението.
Чл. 278. (1) Решението по чл. 275 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство, съответно по реда на Закона за Върховния административен съд.
(2) Обжалването по ал. 1 не спира изпълнението на решението.


Раздел ІХ
Ограничаване на правата, произтичащи от разрешителното

Чл. 279. (1) Правата, произтичащи от разрешителното, могат да бъдат  ограничени или прекратени за определен период след издаване на разрешителното.
(2) Ограничаването по ал. 1 се допуска за:
1. опазване на живота и здравето на хората;
2. отбраната и сигурността на страната;
3. опазване на културно-историческото наследство;
4. предотвратяване на опасността от влошаване качеството на водите,  естествената водна среда и режима на водите;
5. предотвратяването на щети в крайбрежните ивици на реките;
6. предотвратяване на опасността от влошаване на екологичното състояние на защитените територии и зони по чл. 132, ал. 1, т. 5.
(3) Ограничаването се извършва с решение на органа, издал разрешителното.
Чл. 280. (1) Ограничаването на водовземането се извършва чрез определяне на пределно допустими обеми за отнемане на вода, които се определят за един или повече водоползватели.
(2) При определянето на обемите по ал. 1 се отчитат състоянието на водното тяло, приоритетът на питейно-битовото водоснабдяване, заявените потребности от води и условията в съответните разрешителни.
Чл. 281. (1) Предписаните ограничения трябва да отговарят на следните изисквания:
1. съразмерност на наложените ограничения и очакваните ползи;
2. най-малка намеса в съществуващи права.
(2) Срокът за ограничаването не може да надвишава времетраенето на причините, налагащи ограничаването.
Чл. 282. При възникване на обстоятелства, които застрашават живота и здравето на населението в отделни райони на страната, Министерският съвет може да определи ограничения за използване на водите, засягащи всички лица, на които са предоставени права по реда на закона.
Чл. 283. В случаите по този раздел лицата, чиито права са ограничени, не могат да търсят компенсация за причинените вреди или пропуснатите ползи.


Раздел Х
Издаване на удостоверение за регистрация

Чл. 284. (1) За издаване на удостоверение за регистрация кандидатите подават заявление, съдържащо данните по чл. 247, ал. 1, т. 1-7, както и дейността, за която се кандидатства, обема и характера й, както и мерките, които се предвиждат за опазване на водите.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат: 
1. документ за платена такса за разглеждане на заявлението;
2. заверено копие на удостоверение за актуално състояние за  юридическите лица и едноличните търговци, издадено 3 месеца преди подаване на заявлението;
3. заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ;
4. скица или друг удостоверителен документ за имота, в който ще се извършва дейността, издаден от компетентните служби, на чиято територия се намира, съдържащ данни за адреса, парцела, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация, върху който са нанесени местата на използване на водите;
5. други документи в зависимост от вида на исканата регистрация, предвидени в закона.
(3) В случаите на регистрация на кладенците за водовземане за задоволяване на собствени потребности заявлението съдържа информацията по чл. 231, ал. 3.
Чл. 285. Заявлението заедно със съпътстващата го документация се подава:
1. до кмета на общината - в случаите по чл. 284, ал. 3;
2. до директора на съответната басейнова дирекция – в останалите случаи.
Чл. 286. (1) Заявлението по чл. 284, ал. 1 и приложените към него документи се разглеждат за редовност.
(2) При констатирани пропуски и недостатъци спрямо изискванията на чл. 284 процедурата за регистрация се прекратява, за което заявителят се уведомява писмено препоръчано с обратна разписка.
Чл. 287. (1) Удостоверението за регистрация или мотивираният отказ се издава от органа по чл. 20, т. 2, в срок един месец от датата на подаване на заявлението.
(2) Органът по чл. 20, т. 2 може да постави условия, при които се извършва регистрацията.
(3) Органът по чл. 20, т. 2 отказва издаването на удостоверението за регистрация при неспазване поне на едно от изискванията на чл. 284, както и в случаите, в които водовземното съоръжение за подземни води не е включено в националния каталог на водовземните съоръжения по чл. 78, ал. 1.
(4) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство, съответно по реда на Закона за Върховния административен съд.
(5) В случаите по чл. 284, ал. 3 кметът на общината издава регистрационен талон.
Чл. 288. (1) Удостоверенията за регистрация и регистрационните талони по чл. 284, ал. 3 се изготвят по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите.
(2) Удостоверенията по ал. 1 съдържат данните по чл. 247, ал. 1, 
т. 1-7, параметрите на регистрираното използване, условията, при които се извършва регистрацията, и срок на регистрацията.
(3) Регистрационните талони съдържат името и ЕГН на собственика на имота,  парцела и планоснимачния номер на имота.
(4) Първият екземпляр на удостоверението, съответно номериран и подпечатан с печата на ведомството, в което се регистрира, се предоставя на заявителя, а вторият се съхранява във ведомството.
Чл. 289. (1) Срокът на валидност на удостоверенията е 3 години от датата на издаването им.
(2) В срок два месеца преди изтичането на срока по ал. 1 регистрираните лица могат да отправят писмено искане до органа по чл. 20, 
т. 2 за пререгистрация.
(3) В случаите на регистрация на кладенците за водовземане за задоволяване на собствени потребности регистрацията е безсрочна.
Чл. 290. (1) При промяна на данните, които регистрираното лице е посочило в заявлението за регистрация, то е задължено да уведоми за това органа по чл. 20, т. 2 писмено в 14-дневен срок от датата на настъпване на промяната.
(2) В случаите по ал. 1 лицето прилага и документи, удостоверяващи промяната.
Чл. 291. (1) Лицата се заличават от регистъра по чл. 194, ал. 1 преди изтичане на срока по чл. 289, ал. 1 в следните случаи:
1. при писмено искане на регистрираното лице;
2. при неупражняване на дейността, за която е издадено удостоверението за регистрация, в 6-месечен срок от датата на издаването му;
3. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице;
4. при отпадане на някое от основанията за издаване на удостоверението за регистрация.
(2) Лицата по ал. 1 се уведомяват за заличаването им от регистъра писмено препоръчано с обратна разписка.


Раздел ХІ
Предоставяне на концесии върху минерални води за бутилиране

Чл. 292. (1) Особено право на ползване на водите се предоставя чрез концесия за минералните води, при условие че:
1. водовземането е с търговска цел и е предназначено за бутилиране на минерална вода и/или газирани и други напитки, в състава на които се включва минерална вода;
2. има издаден сертификат от Министерството на здравеопазването за минералната вода от конкретното водовземно съоръжение, който показва, че тя е годна за бутилиране. 
(2) Лицата, получили особено право за водовземане на минерална вода, наричани концесионери, нямат право да прехвърлят правото или част от правото по ал. 1 на трети лица.
Чл. 293. (1) Правото по чл. 292 се предоставя по реда на Закона за концесиите и при условията на този закон.
(2) Конкурсните предложения или комплексните планове на кандидатите за концесионер задължително се парафират на всяка страница от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца и се подпечатват при провеждане на конкурсната или тръжната процедура съгласно Закона за концесиите.
Чл. 294. Определянето на количеството минерална вода - предмет на концесията, се извършва при отчитане на:
1. утвърдените експлоатационни ресурси на находището на минерална вода и разпределението им по водовземни съоръжения;
2. предоставените права за водовземане по реда на този закон и по реда на Закона за концесиите от същото водовземно съоръжение;
3. предвидените количества минерална вода във вече открити процедури за предоставяне на концесия, ако има такива;
4. предвидените количества минерална вода във вече открити процедури за издаване на разрешителни за водовземане, ако има такива.
Чл. 295. В обхвата на концесията за минерална вода се включва водовземното съоръжение, както и вътрешният пояс на санитарно-охранителната му зона, които са публична държавна собственост.
Чл. 296. При предоставяне на повече от една концесия за минерална вода, разкрита от едно водовземно съоръжение, разходите за поддръжка на водовземното съоръжение и вътрешния пояс от неговата санитарно-охранителна зона се разпределят пропорционално между концесионерите в зависимост от предоставеното водно количество при условия и по ред, определени в концесионния договор.
Чл. 297. (1) Концесионното възнаграждение за предоставяне на концесии за минерални води се определя в зависимост от използваното количество минерална вода и определен въз основа на ценността на минералната вода единичен размер на  концесионното възнаграждение за 
1 кубически метър минерална вода.
(2) Определя се и минимално концесионно възнаграждение, изчислено върху определен процент от предоставеното с концесията водно количество и единичния размер на концесионното възнаграждение по ал. 1.
(3) Концесионно възнаграждение по ал. 1 и 2 се определя по методика, приета от Министерския съвет.
Чл. 298. (1) При предоставяне на концесия за минерална вода 
30 на сто от концесионното възнаграждение  се заплаща от концесионера на общината, на чиято територия се учредява концесионното право.
(2) Средствата по ал. 1 се използват от общината за дейности, свързани с рационалното ползване на водите и опазване на околната среда.
Чл. 299. (1) Основните параметри на предоставени концесии за минерални води може да бъдат изменени с решение на Министерския съвет при някое от следните обстоятелства:
1. концесионерът не усвоява предоставеното с концесията водно количество в продължение на повече от 5 години или ако е налице волеизявление от концесионера за намаляване на водното количество -предмет на концесията, и през този период изпълнява задължението си за заплащане на минималното концесионно възнаграждение;
2. концесионерът усвоява изцяло предоставеното с концесията водно количество и са изпълнени следните условия:
а) налице е волеизявление от концесионера за увеличаване на водното количество и в решението на Министерския съвет по чл. 7 от Закона за концесиите не е поставено изрично условие, установяващо невъзможност за увеличаване на количеството;
б) има налични свободни водни количества, включително след отчитане на исканията във вече открити процедури за предоставяне на права за използване на минералната вода;
3. при изменение на нормативната уредба, свързана с изискванията към качеството на минералната вода и с други изисквания, имащи отношение към основните параметри на концесията и реализиране на концесионната дейност.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 намаляването на водното количество е еднократно и не подлежи на следващо увеличаване.
Чл. 300. (1) Министърът на околната среда и водите съгласувано с министъра на здравеопазването може да спре временно концесионната дейност по предоставена концесия при:
1. установени съществени отклонения в състава и свойствата на минералната вода - предмет на концесията, в сравнение с посочените в издадения сертификат;
2. установени съществени отклонения в състава и свойствата на бутилираната минерална вода, предлагана на пазара, в сравнение с посочените в издадения сертификат.
(2) Срокът на спиране по ал. 1 продължава до установяване на причините за отклоненията и изпълнението на мерките за ликвидиране на причините и потвърждаване, изменяне или отменяне на сертификата от министъра на здравеопазването. 
(3) Министърът на здравеопазването с решение потвърждава, изменя или отменя издадения сертификат не по-късно от 45 дни от установяване на причините за отклоненията и/или изпълнението на мерките за ликвидиране на причините. 
(4) В случаите по ал. 1 концесионерът:
1. не дължи концесионно възнаграждение за периода на спиране на концесионната дейност;
2. не разпространява информация относно обстоятелствата по 
ал. 1, т. 1 до издаване на решението по ал. 3;
3. осигурява достъп до водовземното съоръжение;
4. съдейства на компетентните органи за изпълнение на дейностите по ал. 2.
Чл. 301. Концесионните договори се прекратяват освен в случаите по чл. 22 и 23 от Закона за концесиите и при:
1. неизпълнение на основни задължения на концесионера по концесионния договор, включително неплащане на годишното концесионно възнаграждение, неизпълнение на инвестиционната програма или програмата за санитарно-техническите мероприятия, невнасяне на гаранциите по концесията или прехвърляне на правата по концесионния договор на трети лица;
2. неподновяване сертификата на Министерството на здравеопазването за свойствата на минералната вода и годността й за бутилиране като натурална минерална вода;
3. установяване на системни отклонения в състава и свойствата на бутилираната минерална вода, предлагана на пазара, в сравнение с посочените в издадения сертификат, дължащи се на неспазване от страна на концесионера на  изискванията по този закон и Закона за храните.
Чл. 302. (1) В случаите по чл. 300, както и при прието от Министерския съвет решение за прекратяване на концесията министърът на околната среда и водите прекратява водовземането със заповед.
(2) Обжалването на решението по ал. 1 не спира изпълнението на заповедта за прекратяване на водовземането.
Чл. 303. (1) Министерството на околната среда и водите регистрира в Патентното ведомство сертификатна марка за бутилираните минерални води по реда на Закона за марките и географските означения.
(2) При регистриране на географско указание за минералната вода Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването представят в Патентното ведомство необходимата информация за регистриране на географското указание.
Чл. 304. (1) Концесионерите са длъжни да предприемат необходимите действия по реда на Закона за марките и географските означения за регистриране на географско указание за минералната вода или за вписване към вече регистрирано географско указание за минералната вода.
(2) При регистриране на търговска марка в нея задължително се включват реквизитите на  географското указание по ал. 1 и на сертификатната марка по чл. 303.
(3) Министерството на околната среда и водите уведомява Патентното ведомство за датата на прекратяване на концесионните договори в едномесечен срок от датата на прекратяване.
Чл. 305. При износ на бутилирана минерална вода концесионерите са длъжни да регистрират международна марка, като задължително включат в нея реквизитите на  географското указание и на сертификатната марка по 
чл. 303.


Глава девета
Контрол

Раздел І
Общи условия

Чл. 306. (1) Контролът обхваща всички дейности по прилагането на закона и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, както и по спазването на изискванията, свързани с правата, упражнявани по силата на закона.
(2) Контролът по ал. 1  е превантивен, текущ и последващ.
(3) Превантивният, текущият и последващият контрол, включително съставянето на актове за извършени административни нарушения, предупредителни и констативни протоколи или предписания се извършва от длъжностни лица, упълномощени със заповед от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването, министъра на земеделието и горите, директорите на басейнови дирекции, директорите на регионални инспекции по околната среда и водите, директорите на регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве или от председателя на Държавна агенция “Гражданска защита” съгласно функциите им,  определени със закона.
(4) Наказателните постановления се издават от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването, министъра на земеделието и горите, директорите на басейнови дирекции, директорите на регионални инспекции по околна среда и води, директорите на регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве или от председателя на Държавна агенция “Гражданска защита” съгласно функциите им, определени със закона.
(5) Съставянето на актове за извършени административни нарушения и издаването на наказателни постановления са част от текущия и последващия контрол.
Чл. 307. (1) В изпълнение на контролните си правомощия министърът на околната среда и водите, министърът на здравеопазването, министърът на земеделието и горите, директорите на басейнови дирекции, директорите на регионални инспекции по околната среда и водите, директорите на регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве или председателят на Държавна агенция “Гражданска защита”.
	възлагат извършването на периодични и извънредни проверки;

сигнализират органите на прокуратурата при наличие на данни за извършено престъпление;
налагат принудителни административни мерки и административни наказания, предвидени в закона.
(2)  Органите по ал. 1 издават служебна карта на длъжностните лица по чл. 306, ал. 3,  удостоверяваща контролните им правомощия.
Чл. 308. (1) Длъжностните лица, упълномощени съгласно чл. 306, ал. 3 да извършват контрол по реда на закона в рамките на своите правомощия, имат право:
1. да извършват проверки, да констатират нарушения и да съставят протоколи, предписания и актове по реда на закона; 
2. на свободен достъп до подлежащите на контрол обекти;
3. да изискват необходимите данни, сведения, справки и обяснения от проверяваните лица и от трети лица, свързани с осъществяването на контролираната дейност;
4. да изискват всички счетоводни, търговски и други документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката;
5. да вземат проби и образци за лабораторни изследвания;
6. да извършват измервания и да правят снимки на контролираните обекти;
7. да носят оборудване или материали, необходими за целите на проверката;
8. да дават писмени предписания и да определят срокове и отговорници за изпълнението им.
(2) Лицата по ал. 1 предлагат на органа, който ги е упълномощил:
1. при необходимост да изиска становището на други държавни и общински органи;
2. да отправи искане до компетентните органи на други държави за предоставяне на информацията, необходима за провеждането на контрола;
3. да привлича експерти в съответната област, когато за проверката се изискват специални знания или умения;
4. изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на издадени разрешителни и удостоверения за регистрация;
5. съставянето на актове за установяване на публично държавно вземане;
6. налагането на принудителни административни мерки.
(3)  При изпълнение на служебните си задължения лицата по ал. 1  са длъжни:
1. да се легитимират чрез служебна карта;
2. да отразяват обективно и точно резултатите от контролната дейност, както и установените нарушения и вреди въз основа на проверените служебно и лично от тях факти и обстоятелства;
3. да не разгласяват служебните, производствените и търговските тайни, които са им станали известни при или по повод осъществяването на контролната дейност;
4. да се отнасят добронамерено с проверяваните лица.
Чл. 309. (1) Длъжностните лица, упълномощени да извършват контрол, изпълняват своята дейност самостоятелно или при необходимост съвместно с други органи, включително с органите на Министерството на вътрешните работи.
(2) При осъществяване на контрола могат да участват представители на чужда държава в съответствие с международните задължения, поети от Република България въз основа на международни договори, по които Република България е страна, или при участие в международни организации, в които Република България членува.
(3) В случаите по ал. 2 проверката се извършва въз основа на заповед на министъра на околната среда и водите.
(4) Държавните и общинските органи и техните администрации, организациите, юридическите и физическите лица, както и задължените по закона лица са длъжни да оказват съдействие на контролните органи  при осъществяване на техните функции.
(5) Лицата по ал. 4 не могат да се позовават на служебна или търговска тайна пред лицата, извършващи проверката при упражняване на техните правомощия.
Чл. 310. (1) За резултатите от извършената проверка се съставя протокол, към който се прилагат събраните доказателства, обяснения и резултатите от извършените наблюдения, измервания и/или изпитвания.
(2) Въз основа на резултатите по ал. 1 лицата, извършващи проверката, могат:
1. да дават предписания на проверяваните лица; 
2. да правят предложения за изменяне, продължаване, прекратяване и отнемане на издадени разрешителни и удостоверения за регистрация;
3. да правят предложения за съставяне на акт за установяване на публично държавно вземане;
4. да съставят актове за административни нарушения;
5. да предлагат налагането на принудителни административни мерки.
(3) Предписанията на длъжностните лица, упълномощени  да извършват контрол, дадени в изпълнение на правомощията им по закона, са задължителни за проверяваните лица.
(4) Лицата, на които са дадени  предписания, когато това е предвидено в акта, с който са дадени предписанията, уведомяват в определения им срок контролните органи  за тяхното изпълнение.
Чл. 311. (1) При установяване на нарушения съставителите на актове могат да изземват и да задържат веществени доказателства, свързани с установяване на нарушението, по реда на чл. 41 от Закона за административните нарушения и наказания. 
(2) Иззетите веществени доказателства подлежат на отнемане в полза на държавата с наказателно постановление или с резолюция от компетентния орган по реда на чл. 20 и 21 от Закона за административните нарушения и наказания, когато са осъществени съставите на нарушения по съответните административнонаказателни разпоредби.
Чл. 312. (1) За извършения контрол министърът на околната среда и водите, министърът на здравеопазването, министърът на земеделието и горите, директорите на басейнови дирекции, директорите на регионални инспекции по околната среда и водите, директорите на регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве или председателят на Държавна агенция “Гражданска защита” разработват и поддържат база данни, която се актуализира ежемесечно с резултатите от извършените проверки.
(2) Базата данни по ал. 1 се обобщава на басейново и на национално ниво от министъра на околната среда и водите, от министъра на здравеопазването и от директорите на басейнови дирекции.
Чл. 313. Начинът за осъществяване на контрола, длъжностните лица, упълномощени от министъра на околната среда и водите, директорите на басейнови дирекции и дирекциите на регионални инспекции по околната среда и водите, съдържанието на протоколите за извършените проверки и структурата на базата данни по чл. 312 се определят с инструкция на министъра на околната среда и водите.


Раздел ІІ
Превантивен контрол

Чл. 314. (1)  Превантивният контрол се осъществява в процеса по издаване на разрешителни и удостоверения за регистрация, предвидени в закона, и при предоставяне на концесии за минерални води.
(2) Неразделна част от контрола по ал. 1 е и превантивният контрол в областта на водите, осъществяван по реда на Закона за опазване на околната среда. 
(3) В изпълнение на своите функции и с оглед постигане целта на превантивния контрол длъжностните лица съставят предупредителни протоколи на физическите лица, на управителните органи на юридическите лица и на едноличните търговци, които подлежат на контрол.
(4) В протоколите по ал. 3 се отразяват фактите или обстоятелствата, които могат да доведат до влошаване състоянието на водите, и се дават задължителни предписания за недопускане на отразените факти и/или обстоятелства.
(5) Предписанията от протокола по ал. 3 са задължителни за проверявания.
Чл. 315. (1) Превантивният контрол при издаване на комплексните разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда по отношение на водите се извършва координирано със структурното звено по водите в Министерството на околната среда и водите. 
(2) Редът и начинът за координиране на дейностите по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 119, ал. 1 от Закона за околната среда. 


Раздел ІІІ
Текущ контрол

Чл. 316. (1) Текущият контрол обхваща:
1.  контрола върху състоянието на водите;
2. контрола върху водовземането, включително от кладенците за задоволяване на собствени потребности; 
3. контрола по изпълнението на параметрите и условията в издадените разрешителни и/или удостоверения за регистрация и в сключените концесионни договори за минерални води;
4. контрола по изпълнението на параметрите на упражняваните по силата на закона права за използване на водите;
5. контрола по изпълнението на програмите от мерки, свързани с подобряване и поддържане състоянието на водите.
(2) Текущият контрол се осъществява чрез извършване на проверки, наблюдения и измервания.
(3) Текущият контрол включва достъп до:
1.  съоръженията, чрез които се използват водите;
2. измервателните устройства за използваните води;
3. съоръженията и данните от собствения мониторинг, осъществяван от лицата, използващи водите;
4. информацията, свързана с производствената дейност на обекта, в които се използват водите или се формират отпадъчни води;
5. имотите, в които са разположени съоръженията, както и обектите, в които се използват водите или се формират отпадъчни води.
(4) В случаите на контрол на водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности проверката се извършва съвместно с длъжностни лица от администрацията на общината, кметството или района и  включва спазването на заявените параметри на кладенеца и помпеното оборудване, ако има такова.
(5) В случаите по ал. 4 собственикът на имота, в който е разположен кладенецът, следва да представи на лицето, осъществяващо контрола, регистрационния талон. 
Чл. 317. (1) По време на извършването на текущия контрол длъжностните лица съставят констативни протоколи.
(2) В протоколите по ал. 1 се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с определяне на срокове и отговорници за изпълнението им.
Чл. 318. (1) Контролът по изпълнение на условията в разрешителните и удостоверенията за регистрация включва:
1. отчет на показанията на измервателните устройства;
2. вземането на проби за установяване замърсяването на водите, освен в случаите на водовземане; 
3. резултатите от извършения собствен мониторинг;
4. спазване на разрешените параметри за използване на водите;
5. изпълнение на условията в разрешителното;
6. изпълнение на задължението за заплащане на таксата за предоставеното право на използване на водите. 
(2) При вземането на пробите по ал. 1, т. 2 пробовземните съдове  трябва да бъдат запечатани и етикетирани, като етикетът се подписва от контролиращото лице и от представителя на титуляря на разрешителното и на него се записват:
1. датата и часът на вземане на пробата;
2. номерът на разрешителното;
3. количеството на взетата проба.
(3) Взетата в съответствие с изискванията на ал. 2 проба е представителна за доказване на замърсяването.
Чл. 319. (1) Контролът на разрешителните за заустване на отпадъчни води и за ползване на водната среда за въвеждане на замърсители в подземните водни тела включва и проверка на:
1. технологичните процеси в предприятието;
2. пречиствателните съоръжения; 
3. мрежата за собствен мониторинг;
4. канализационната мрежа и/или съоръженията за транспорт на отпадъчните води;
5. местата и начина за вземане на проби;
6. резултатите от лабораторните изпитвания за състава на отпадъчните води;
7. дневника за минали инциденти;
8. книгата с жалби на граждани.
(2) При проверката по ал. 1 се изясняват и:
1. напредъкът, отбелязан след предишната проверка;
2. начинът на изпълнение на технологичния процес след предишната проверка;
3. предвижданите изменения на процеса или на предприятието, които биха могли да предизвикат промяна в условията на разрешителното;
4. напредъкът в изпълнението на мерките за намаляване на замърсяването;
5. мерките, които се вземат за предотвратяване на инциденти;
6. капиталовите разходи за изграждане на пречиствателни съоръжения.
Чл. 320. (1) Контролът по изпълнението на концесионните договори за минерални води включва:
1. отчет на показанията на измервателните устройства;
2. вземането на проби за установяване състава на минералната вода, използвана за бутилиране, и на бутилираната вода;
3. резултатите от извършения собствен мониторинг.
(2) Контролът по изпълнението на концесионните договори за минерални води включва проверка на:
1. спазването на разрешените параметри за водовземане;
2. изпълнението на инвестиционната програма на концесионера;
3. изпълнението на програмата от мерки за подобряване на санитарно-техническите условия при изпълнение на концесионната дейност;
4. програмата за заетостта и обучението на заетите лица;
5. изпълнението на финансовите задължения по концесионния договор;
6. други задължения в концесионния договор.
(3) Контролът по ал. 1 и 2 се осъществява освен от лицата, упълномощени от министъра на околната среда и водите и от директорите на басейнови дирекции, и от междуведомствена комисия за контрол на предоставените концесии за минерални води към министъра на околната среда и водите. 
(4) Контрол по ал. 1, т. 2 и 3 се осъществява и от лица, упълномощени от министъра на здравеопазването или от директорите на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве.


Раздел ІV
Последващ контрол

Чл. 321. (1)  Последващият контрол се осъществява чрез:
1. проверка на изпълнението на предписанията, дадени на контролираните лица по време на извършването на превантивния и текущия контрол;
2. проверки по жалби;
3. проверки при инциденти (аварии).
(2) В случаите по ал. 1, т. 3 проверката следва да установи:
1.  причината за инцидента;
2.  продължителността на инцидента;
3.  замърсяващия потенциал на инцидента;
4  действията, предприети от титуляря на разрешителното;
5. състоянието на технологичния процес след инцидента.



Глава десета
Информация за водите

Чл. 322. Информацията за водите е:
1.  наличната първична информация;
2.  наличната предварително обработена информация;
3.  нарочно обработената информация.
Чл. 323. Информацията за водите е всяка информация в писмена, визуална, аудио-, електронна или в друга материална форма относно:
1.  водите и тяхното състояние;
2. предоставените права за използване на водите;
3. зоните за защита на водите;
4. програмите от мерки и постигнатите резултати от изпълнението на програмите от мерки;
5. изпълнението на изискванията за опазване на водите, предназначени и използвани за консумация от човека;
6. дейностите и/или мерките, включително административните мерки, международни договори, които оказват или са в състояние да оказват въздействие върху водите;
7. анализ на разходите за постигане и поддържане на доброто състояние на водите, ползите за обществото и икономическия анализ за използване на водите;
8. зауствания и други вредни въздействия върху водите.
Чл. 324. (1) Информацията за водите се отразява и обобщава в Географска информационна система за водите.
(2) Географската информационна система за водите съдържа  информация за:
1. границите на районите за басейново управление на водите;
2. главните реки и граници на водосборните им области;
3. екорегионите, категориите и типовете повърхностни води;
4. географското местоположение на типовете повърхностни водни тела;
5. местоположението и границите на повърхностните водни тела;
6. местоположението и границите на подземните водни тела;
7. местоположението и границите на морските води;
8. зоните за защита на водите;
9. националната мрежа за мониторинг на повърхностните води;
10. националната мрежа за мониторинг на пресните подземните води;
11. националната мрежа за мониторинг на минералните води;
12. националната мрежа за мониторинг на Черно море;
13. резултатите от мониторинга на зоните за защита на водите;
14. класификацията на екологичния статус за всяко повърхностно водно тяло;
15. класификацията на екологичния потенциал за всяко силно модифицирано или изкуствено повърхностно водно тяло;
16. химичното състояние на всяко повърхностно водно тяло;
17. количественото състояние на подземните води;
18. качественото състояние на подземните води;
19. местата на предоставени права за използване на водите;
20. геоложката, хидрогеоложката, топографската, административ-ната и инфраструктурната основа.
17.местоположението на дифузни и точкови източници??? на замърсяване извън тези по т.16.
(3) Системата по ал. 1 съдържа бази данни, регистри и атрибутни данни за точковите, линейните и площните обекти по ал. 2.
(4) В случаите по ал. 2, т. 1 се осигурява и графична информация за частта от водосбора, разположен на територията на съседните страни.
(5) Информационната система осъществява връзка и обменя данни с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици, Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България, Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението, Кадастъра и имотния регистър, други ведомствени  информационни системи, включително за земеразделяне и за горския фонд.
(6) За осъществяване на връзката между информационните системи се ползва Българският национален стандарт за обмен на данни.
(7) Министърът на околната среда и водите определя ..... 
Чл. 325. (1) Географската информационна система се поддържа:
1. за всеки район за басейново управление на водите - от басейновите дирекции;
2. на национално ниво - от Изпълнителната агенция по околна среда.
(2) Изпълнителната агенция по околна среда разработва система за единен обмен на информацията между басейновите дирекции, Изпълнителната агенция по околна среда и  Министерството на околната среда и водите.
Чл. 326. (1) Регистрите по закона и бюлетинът за състоянието на водните ресурси се обобщават от министъра на околната среда и водите на национално ниво.
(2) Регистрите и бюлетинът по ал. 1 са публични и се обявяват в интернет страницата на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.
Чл. 327. Информацията за количеството на повърхностните и подземните води, включително минералните води, санитарно-охранителните зони и пречиствателните станции за отпадъчни води от населените места се обобщава и съхранява в специализирана база данни и информационна система за управление на водите.
Чл. 328. Информацията по чл. 327 е основата за:
1. оценката на ресурсите на подземните водни тела, оценката за състоянието на водите, баланса на повърхностните и подземните води; 
2. разработването на плановете за управление на речните басейни;
3. съставянето и издаването на 6-месечни и годишни бюлетини за състоянието на водите в Република България.
Чл. 329. Органите по чл. 20, т. 2 във връзка с изпълнението на задълженията си по закона могат да съставят и други специализирани карти и бази данни, определени със заповед на министъра на околната среда и водите.
Чл. 330. Информация за водите се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация при условията на глава втора от Закона за опазване на околната среда и при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.


Глава единадесета
ФИНАНСОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ

Раздел I
Общи условия

Чл. 331. Целта на икономическото регулиране във водния сектор е:
1. прилагането на икономически инструменти за постигането и поддържането на добро състояние на водите в Република България, чрез прилагането на икономически инструменти и регулатори;
2. осигуряването на средства за изпълнение на програмите от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на водите; 
3. осигуряването на ценова политика при предоставяне на  услуги във водния сектор, стимулираща ефективното използване на водите;
4. приносът на всички отрасли от водния сектор в процеса на постигане на  целите на закона.
Чл. 332. (1) За целта по чл. 331 се разработва икономически анализ на водоползването.
(2) За целите на икономическия анализ като водоползване се определят услуги във водния сектор, които имат значимо въздействие върху състоянието на водите, заедно с всички други дейности, свързани с осигуряването на ресурса и опазването на околната среда.
(3) Икономическият анализ се разработва за всеки район за басейново управление на водите и съдържа:
1. характеристика и оценка на използването на водите, включително за всеки отрасъл от водния сектор;
2. оценка на възстановяване на разходите за услуги във водния сектор, включително разходите за ресурса и за опазване на водите, при отчитане на дългосрочните прогнози за предлагане и потребление на вода в района, включително:
а) оценка на количествата, цените и разходите, свързани с предоставяните услуги във всеки отрасъл;
б)  оценка на извършените инвестиции и прогнози за необходимите бъдещи инвестиции във всеки отрасъл; 
3. преценка за най-ефективния от гледна точка на съотношението разходи - ефект комплекс от мерки, който да бъде включен в програмите от мерки по глава втора, раздел ІV.
(4) На база на анализите по ал. 2 се разработва програма за изпълнение на мерките и финансов план. 
(5) Икономическият анализ следва да съдържа пълна и подробна информация, определена в ал. 3, като отчита и  разходите за събиране на необходимите данни и е основа за разработването на плановете за управление на речните басейни.
(6) Икономическият анализ отчита приноса на различните лица, използващи водите, разпределени най-малко на ниво промишленост, селско стопанство и домакинства към възстановяването на разходите за услуги във водния сектор.
(7) Икономически анализ се разработва за всеки период на плановете за управление на речните басейни и за всяка тяхна актуализация.
Чл. 333. (1) Икономическото регулиране на дейностите по използването на водите, възстановяването и поддържането на доброто им състояние се осъществява въз основа на следните принципи:
1. защита на здравето и живота на хората и осигуряване достъп на всеки гражданин до вода за питейно-битови цели, за лечение и профилактика;
2. пълно възвръщане на разходите за услуги във водния сектор, включително за ресурса и за опазване на водите, включително:
а) заплащане на такса или концесионно възнаграждение за ползвания природен ресурс в зависимост от  количеството на ползваните води;
б) заплащане на такса за замърсяване на водите в зависимост от количеството на замърсяващите вещества;
в) заплащане на цена за водни услуги;
3. икономическо стимулиране за ефективното и целесъобразното използване на водите и за опазването и възстановяването им;
4. осигуряване на социално поносима цена на услугата за питейно-битово водоснабдяване на населението, която в същото време стимулира пестеливото използване на водата;
5. стимулиране на ефективното и целесъобразното ползване на минерална вода за лечение, профилактика и питейно-битови цели, както и за спорт и хигиенни цели в лечебни, социални и учебни заведения;
6. стимулиране ползването на повърхностни води за напояване, животновъдство, риборазвъждане, промишлени и други цели;
7. стимулиране ползването на подземни води за питейно-битови цели и ограничаване на ползването им за други цели;
8. стимулиране ползването на повърхностни води за добив на електроенергия чрез водноелектрически централи, изградени на водопровеждащи съоръжения, чрез които водата се подава за друга цел;
9. стимулиране ползването на водната среда за изземване на наносни отложения в опашните части на водоеми и в горните нива на язове.
(2) Начинът за определяне цена на водни услуги, освен в случаите на предоставяне на услуга за питейно-битово водоснабдяване на населените места и селищните образувания, се определя с наредба на Министерския съвет по предложение на органите по чл. 9, ал. 2, осъществяващи политиката в отраслите от водния сектор.
Чл. 334. Икономическото регулиране на дейностите по използването на водите, възстановяването и поддържането на доброто им състояние се извършва при отчитане на социалния, екологичния и икономическия ефект от възстановяването на разходите, както и с географските и климатичните условия в засегнатия район или райони.
Чл. 335. (1) Такси се заплащат за:
1. разглеждане на заявленията за откриване на процедура за издаване на разрешителни;
2. издаване на разрешителни и удостоверения за регистрация;
3. изменение на разрешителното по заявление на титуляря му;
4. продължаване срока на разрешителното;
5. учредяване на санитарно-охранителни зони и охранителни пояси;
6. издаване на регистрационни талони в случаите по чл. 195, ал. 2, 
т. 2.
(2) При изменение на разрешителното по заявление на титуляря и при продължаване срока на разрешителното се заплаща такса в размер 
50 на сто от таксата за издаване на разрешителното.
(3) Таксата по ал. 1, т. 1 и 2 не се възстановява в случаите, когато се откаже откриване на процедура или издаване на разрешително или удостоверение за регистрация.
(4) Таксите по ал. 1, т. 1-6 се определят от Министерския съвет с тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.
(5) Таксата по ал. 1, т. 7 се определя с решение на общинския съвет.
Чл. 336. (1) За правото на използване на водите се заплащат:
1. такса за водовземане;
2. такса за ползване на водната среда за изземване на наносни отложения от руслата на реките и от прилежащите земи на езера и водоеми;
3. такса за замърсяване на водите;
4. такса за използване на водите;
5. концесионно възнаграждение. 
(2) Не се заплаща такса за водовземане в случаите на:
1. общо използване на водите;
2. водовземане в случаите по чл. 195, ал. 2, т. 1 и 2;
3. преобразуване на енергията на водата без отклоняването й от водните течения в електрическа енергия чрез турбини с мощност до 
20 киловата;
4. водовземане  за противопожарни цели;
5. изпускане на води от водоемите за осигуряване на минимално допустимия отток в реките и в случаите, в които компетентният орган е предписал изпускане на допълнителни водни количества за гарантиране питейно-битовото водоснабдяване на населените места и селищните образувания чрез изградени съоръжения надолу по реката; 
6. водовземане от Черно море и от река Дунав - за напояване и развъждане на аквакултури; 
7. водовземане за поддържане на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;
8. водовземане, предназначено само за водоснабдяване на детски градини, детски ясли, училища, домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, хора с увреждания и стари хора, финансирани от държавния бюджет и/или от бюджетите на общините;
9. водовземане за отводняване на земеделски земи и населени места;
10. изпускане на вода от водоемите за подържане на определен контролен обем;
11. водовземане от повърхностни и от изворни води с цел риборазвъждане в случаите, в които рибностопанският обект е разположен в крайбрежната ивица на реката.
(3) Не се заплаща такса за водовземане от минерални води в случаите, в които:
1. водата е предназначена за пиене и водоналиване от обществени чешми;
2. водовземането е предназначено за лечебна дейност в лечебни заведения, когато използваното количество е в границите на определените норми за водопотребление.
Чл. 337. (1) За водовземане, за замърсяване на водите и  ползване на водната среда за изземване на наносни отложения от водните тела се заплаща такса, стойността на единичния размер на която е определен в приложение № 2.
(2) За използване на водите се заплаща такса, определена като част от таксата за водовземане.
(3) За водовземане на минерална вода с цел бутилиране се заплаща  концесионно възнаграждение.
(4) Таксите и концесионното възнаграждение по ал. 1, 2 и 3 са годишни. 
Чл. 338. (1) Размерът на таксата за водовземане се определя в зависимост от годишния обем използвана вода и целта на водовземането.
(2) Размерът на таксата за замърсяване се определя в зависимост от големината на товара на замърсяване и степента на неговото вредно и/или токсично въздействие върху качеството на водите и водните екосистеми.
(3) Размерът на таксата за ползване на водната среда за изземване на наносни отложения от  водните тела се определя в зависимост от засегнатата площ засегнатия обем от водното тялоот водното тяло.
(4) Начинът за изчисляване на таксите се определя с наредба за  таксите за използване на водите, приета от Министерския съвет.
Чл.342. (1) Таксите се заплащат чрез безкасово плащане по бюджетната сметка на съответната басейнова дирекция или бюджетната сметката на министерството на околната среда и водите, посочена в разрешителното.
(2) В случаите в които годишната такса се очаква да бъде по-голяма от 25 000 лв. тя може да бъде заплащана от титуляра на разрешителното авансово в рамките на текущата година.
(3) В случаите по ал.2 при всяко плащане титулярът на разрешителното изпраща на органа издал разрешителното копие от платежния документ.
Чл. 339. (1) Таксите по чл. 338 постъпват в Държавното предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда чрез трансфер от бюджетните сметки на басейновите дирекции или на Министерството на околната среда и водите.
(2) Таксите по чл. 335, ал. 1, т. 1-6 постъпват като собствен приход в бюджета на Министерството на околната среда и водите и се изразходват по реда на Закона за опазване на околната среда.
(3) Таксите по чл. 335, ал. 1, т. 7 и частта от концесионното възнаграждение, определена по реда на чл. 298, ал. 1, постъпват като собствен приход в бюджета на съответната община.
(4) Концесионните възнаграждения, намалени със стойността на определеното по реда на чл. 298, ал. 1 концесионно възнаграждение, дължимо на общината, на територията на която е учредено концесионното право,  постъпват в републиканския бюджет.
Чл. 340. (1) Приходите от глоби и санкции по закона постъпват в републиканския бюджет чрез бюджетните сметки на контролните органи.
(2) Приходите от глоби и санкции по този закон, налагани от кметовете на общини, постъпват по бюджета на съответната община.


Раздел II
Такси за водовземане

Чл. 341. (1) Таксата за водовземане се определя в зависимост от ползвания годишен обем вода и единичния размер на таксата, определен в приложение № 2.
(2) Таксата за водовземане от минерални води в случаите на използване на водата за добив на хидрогеотермална енергия се определя по реда на ал. 1, като се взема предвид и температурата на минералната вода.
(3) Таксата за водовземане от повърхностни води в случаите, в които водата се използва  за производство на електроенергия, се определя по реда на ал. 1, като се взема предвид коригираният пад, при който работи водноелектрическата централа.
Чл. 342. (1) Ползваният обем вода се определя чрез отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства, освен в случаите на ползване на водата за производство на електроенергия чрез водноелектрически централи.
(2) В случаите, в които няма отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства, за определяне на таксата се приема разрешеният годишен обем вода.
(3) В случаите на ползване на водата за производство на електроенергия чрез водноелектрически централи иззетият през годината воден обем се определя на базата на произведената електрическа енергия и специфичния разход на вода за производство на 1 kWh съгласно техническата спецификация от завода производител и/или удостоверен чрез документ, издаден от компетентен орган.
(4) Водноелектрическите централи, работещи в генераторен и помпено-акумулиращ режим, заплащат такса за разликата между водните обеми при работа в генераторен режим и при работа в помпено-акумулиращ режим.
Чл. 343. (1) В случаите, в които минералната вода се използва комплексно, се заплаща 75 на сто от определената по реда на чл. 341 такса за добив на хидрогеотермална енергия и 30 на сто от таксата, определена за ползване на водата с друга цел.
(2) В случаите, в които повърхностните води се използват за добив на електроенергия чрез водноелектрически централи, работещи на подчинен режим, се заплаща 30 на сто от определената такса за водовземане по реда на чл. 341.
(3) В случаите на използването на подземните води за водовземане с цел добив на енергия и последваща реинжекция или инжекция се заплаща 50 на сто от определената такса за водовземане по реда на чл. 341.
Чл. 344. (1) В случаите на авансово плащане титулярят на разрешителното измерва ползваните водни обеми за 3-месечен период и изчислява размера на дължимата за периода такса.
(2) В срок 15 дни от изтичането на отчетния период титулярят на разрешителното изпраща в басейновата дирекция платежния документ за заплатената такса и информация за ползваните водни обеми, върху които таксата е изчислена.


Раздел III
Такса за ползване на водната среда за изземване на наносни отложения от руслата на реките и от прилежащите земи на езера и водоеми

Чл. 345. (1) Таксата за ползване на водната среда за изземване на наносни отложения от руслата на реките и от прилежащите земи на езера и водоеми се изчислява като произведение на площта на засегнатия обем отоот водното тяло, определена в разрешителното, и единичния размер на таксата в левове, определен в приложение № 2. 
(2) В случаите по чл. 212, ал. 3 се заплаща 70 на сто от определената такса по реда на ал. 1.


Раздел IV
Такси за замърсяване на водите

Чл. 346. (1) Размерът на таксата за замърсяване се изчислява като сума от произведенията на годишната маса на индивидуалните замърсяващи вещества, определени в разрешителното, и единичния размер на таксата за съответното вещество, определен в приложение № 2
(23) Годишната маса на замърсяващите вещества при заустване на отпадъчни води се изчислява като произведение на средногодишната концентрация на съответния показател за замърсяване и годишния обем на заустените отпадъчни води. или обема води засегнат от дейността при ползване на водната среда.
(34) Годишният обем на отпадъчните води се определя чрез отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства, а ако няма такива, се приема разрешеният обем в разрешителното за заустване на отпадъчни води.
(4) Годишната маса на замърсяващите вещества при замърсяване от дейности при ползване на водната среда се изчислява като произведение на средногодишната концентрация на съответния показател за замърсяване и обема от водното тяло, засегнат от дейността.
(5) Годишната маса на замърсяващите вещества при въвеждане на замърсители в подземните води се изчислява като произведение на средногодишната концентрация на съответния показател за замърсяване и годишния обем на водите, с които са въведени замърсителите.
Чл. 347. (1) В срока за постигане на индивидуалните емисионни ограничения, определен в разрешителното за заустване на отпадъчни води, не се прилагат санкциите по Закона за опазване на околната среда.
(2) В случаите, в които срокът за постигане на индивидуалните емисионни ограничения не е спазен, след изтичането му титулярят на разрешително за заустване на отпадъчни води заплаща освен такса за замърсяване, определена по реда на чл. 346, и санкция за замърсяване на водите по реда на Закона за опазване на околната среда.
(3) В случаите по ал. 2 санкцията не подлежи на намаляване.
Чл. 348. Размерът на дължимата годишна такса за замърсяване на водите се определя ежегодно от басейновата дирекция.
Чл. 349. (1) За определяне на таксата титулярят на разрешително за заустване на отпадъчни води или за ползване на водната среда, както и титулярят на комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда, е длъжен:
1. да извършва лабораторни изпитвания с честота и по показатели, определени в разрешителното;
2. да измерва обема на заустваната в повърхностното водно тяло отпадъчна вода или на замърсената вода, въвеждана в подземното водно тяло;
3. да изпраща информацията по т. 1 и 2  в съответната басейнова дирекция и/или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите. 
(2) Титулярят на разрешителното е отговорен за:
1. правилността на идентифицирането на източниците на замърсяване;
2. определянето на концентрацията на индивидуалните замърсяващи вещества;
3. измерването на обема на заустваните отпадъчни води или замърсените води, въвеждани в подземното водно тяло;
4. спазването на изискванията по тази глава. 
(3) Титулярят на разрешителното е длъжен да архивира всички данни за период 5 години.
Чл. 350. (1) За целите на изчислението на таксата се прилага различeн единичен размер на таксата по комплексните показатели химическа потребност от кислород или биологична потребност от кислород за пречистванаена и непречистванаена отпадъчна  вода.
(2) В случаи на съмнение дали отпадъчните води са пречистени или не басейнова дирекция извършва проверка на място.Става дума за наличие на пречиствателни съоръжения за които има съмнение че не работят
Чл. 351. (1) Концентрацията на показателите за замърсяване се установява чрез измервания и лабораторни изпитвания на проби. 
(2) Масата на замърсяващите вещества се определя по данни от собствения мониторинг, както и по данни от текущи и инцидентни проверки на контролните органи.
(3) Измерванията и изпитванията на пробите за определяне масата на замърсяващите вещества се извършват от акредитирани лаборатории или от лаборатории с нормативно и метрологично осигуряване на измерванията.
(4) Разходите, свързани с извършването на измерванията и изпитванията на пробите по чл. 353, ал. 1, са за сметка на лицата, задължени да ги извършват. 
Чл. 352. (1) За определяне на авансовите плащания за дължимите такси за следващата календарна година титулярят на разрешителното е длъжен да подготви доклад, съдържащ:
1. данни за количеството и концентрацията на индивидуалните показатели на замърсяване;
2. данни за обема на заустените отпадъчни води от всички потоци на отпадъчни води или на замърсените води, въвеждани в подземното водно тяло; 
3. предварителни изчисления за дължимата такса.
(2) Докладът по ал. 1 се представя на басейновата дирекция не по-късно от 15 октомври на текущата година. 
(3) Басейновата дирекция определя размера на авансовите плащания и уведомява титуляря на разрешителното в 30-дневен срок от получаването на доклада по ал. 1.
(4) Титулярят на разрешителното заплаща месечни авансови вноски в случаите в които таксата е по-голяма от 50 000 лв., най-късно до 
25-ия ден на следващия месец, или тримесечни авансови вноски най-късно до 25-ия ден на месеца, следващ тримесечието - в останалите случаи.
(5) Ако титулярят на разрешително установи, че стойността на показателите, определящи размера на авансовите такси, се различава от  показателите, въз основа на които е определен размерът на авансовите плащания с повече от 30 на сто, той е длъжен да представи съответната информация в басейновата дирекция за определяне нов размер на авансовите плащания.
(6) Разпоредбата на ал. 5 не се прилага при  единични отклонения на стойностите на  показателите.
Чл. 353. (1) Титулярят на разрешителното до 15 февруари следващата година изпраща в басейновата дирекция отчет, съдържащ точна информация за:
1. количеството и концентрацията на индивидуалните показатели на замърсяване;
2. обема на заустените отпадъчни води или на замърсените води, въведени в подземното водно тяло;
3. документи,  доказващи извършените авансови плащания.
(2) Отчетът по ал. 1 се разработва в съответствие с изискванията на наредбата за определяне на таксите.
Чл. 354. (1) Басейновата дирекция въз основа  на отчета по 
чл. 353 и резултатите от изпълнения през годината контрол определя дължимата годишна такса за предходната година и в 15-дневен срок уведомява титуляря на разрешителното за размера й и за обстоятелствата по ал. 2 и 3.
(2) Когато авансовите плащания са по-ниски от дължимата такса, титулярят на разрешителното заплаща разликата в 15-дневен срок от деня на получаване на уведомлението. 
(3) Когато предварителните плащания са по-големи от размера на определената такса, плащанията се прихващат от дължимата такса за следващия финансов период.
Чл. 355. (1) Министърът на околната среда и водите отлага заплащането на 80 на сто от дължимата такса за замърсяване в случаите, в които титулярят на разрешителното има разрешение за строеж на пречиствателна станция за отпадни води или друго съоръжение, чрез което се намалява замърсяването.
(2) Отлагането се разрешава от първия ден на месеца, следващ датата на започване на строителството на обектите по ал. 1. 
(3) Разрешава се отлагане на плащането до нивото на разходите, използвани за строежа на пречиствателната станция или съоръжението, за срок не по-дълъг от посочения в разрешителното за заустване на отпадъчни води.
(4) За издаване на решението по ал. 1 титулярят на разрешителното представя в басейновата дирекция:
1. работен проект за изграждане на съоръжението, включително проекто-сметна документация;
2. график за изпълнение на строителните дейности;
3. разрешение за строеж.
(5) В срок 14 дни от представянето на документите по ал. 4 директорът на басейновата дирекция извършва проверка на документите и обстоятелствата, включително на размера на инвестицията за строителство на пречиствателната станция или съоръжение, и изпраща в Министерството на околната среда и водите мотивирано предложение за отлагане плащането на таксата за замърсяване.
(6) Министърът на околната среда и водите в 14-дневен срок от получаване на предложението по ал. 5 издава решение за отлагане на заплащането на таксата.
Чл. 356. (1) Титулярят на разрешително, на който е разрешено отлагане на заплащането на таксата за замърсяване, уведомява басейновата дирекция за завършване на строителството в срок 15 дни от получаване на разрешението за ползване на обекта по реда на Закона за устройство на територията.
(2) Правото за отлагане се отменя с решение на министъра на околната среда и водите от първия ден на месеца, следващ датата на получаване на уведомлението по ал. 1.
Чл. 357. (1) В случай че титулярят на разрешителното не изпълни условията, при които е разрешено отлагане на плащанията, министърът на околната среда и водите по предложение на директора на басейнова дирекция прекратява отлагането.
(2) В случаите по ал. 1 титулярят на разрешителното заплаща отложената част от таксата и наказателна лихва, равна на основния лихвен процент, на равни месечни вноски не по-късно от една година от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на отлагането. 
Чл. 358. (1) В случаите, когато титулярят на разрешителното  спази срока за изграждане и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция или съоръжения, който е указан в разрешителното, и са постигнати посочените в разрешителното индинвидуални емисионни ограничения, министърът на околната среда и водите освобождава титуляря на разрешително от заплащането на частта от таксата, равняваща се на отложената такса по реда на чл. 356.
(2) В случаите по ал. 1 титулярят на разрешителното подава заявление до министъра на околната среда и водите, към която прилага всички документи, доказващи изпълнението на условията за освобождаване от таксата.
(3) В срок един месец от получаване на заявлението по ал. 2 министърът на околната среда и водите издава решение за освобождаване от таксата и го  изпраща на титуляря на разрешителното и на директора на басейновата дирекция.
Чл. 359. Разпоредбите на чл. 355 и 358 не се прилагат в случаите, в които изграждането на пречиствателната станция и/или съоръжението се финансират или съфинансират със средства от републиканския бюджет, със средства от Държавното предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда или изцяло със средства от местни или чуждестранни донори.


Раздел V
Принудително сСъбиране на таксите

Чл. 360. Таксите за водовземане, за ползване на водната среда за изземване на наносни отложения  от водните тела и за замърсяване се заплащат от титулярите на предоставеното право за използване на водите до 31 март следващата година.
Чл. 361. (1) Таксите се заплащат чрез безкасово плащане по бюджетната сметка на басейновата дирекция или на Министерството на околната среда и водите, посочена в разрешителното, с което е предоставено правото за използване на водите.
(2) В случаите, в които годишната такса се очаква да бъде по-голяма от 25 000 лв., тя може да бъде заплащана от титуляря на разрешителното авансово в рамките на текущата година.
(3) В случаите по ал. 2 при всяко плащане титулярят на разрешителното изпраща на органа, издал разрешителното, копие от платежния документ.
Чл. 362. (1) Невнесените в срок такси, глоби, санкции  по закона се събират заедно с лихвите и разноските от Агенцията за държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс.
(2) Вземанията по ал. 1 се определят с акт за установяване на публично държавно вземане от министъра на околната среда и водите или от директорите на басейнови дирекции.
(3) Актът по ал. 2 се съставя от министъра на околната среда и водите или от директорите на басейнови дирекции въз основа на писмени доказателства, включващи:
1. извлечения от сметките, по които постъпват таксите и/или санкциите;
2. платежни и други счетоводни документи, издадени от лицата, използващи водите и извлечения от сметките на лицата използващи водите;
3. покана към лицето за доброволно изпълнение;
4. констативни протоколи документи от извършения контрол за изпълнение на задължението.
Чл. 363. Събраните суми от Агенцията за държавни вземания постъпват по сметката, посочена в отправеното искане за събирането им.


Раздел VІ
Финансиране и инвестиции

Чл. 364. Средствата за постигане и поддържане на добро състояние на водите и защитата от вредното им въздействие се осигуряват от:
1. републиканския бюджет;
2. Държавното предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда;
3. бюджетите на общините;
4. титулярите на разрешителни за използване на водите; 
5. местни или чуждестранни донори.
Чл. 365. (1) От републиканския бюджет се осигуряват средствата за:
1. дейностите на компетентните държавни органи по прилагането на закона;
2. инвестиционни обекти, свързани със защита от вредното въздействие на водите, които са приети с Националния план за  управление на речните басейни;
3. ликвидиране на последиците от вредното въздействие на водите;
4. инвестиционни проекти, свързани с поддържане и възстановяване на горите в санитарно-охранителните зони, съгласно изискванията на този закон, които са приети с Националния план за  управлението на речните басейни.
5. съфинансиране на инвенстиционните обекти, финансирани чрез фондовете на Европейския съюз.
(2) От Държавното предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда се осигуряват средства за инвестиционни обекти извън посочените в ал. 1, т. 3, 5 и 6, които са определени като приоритетни с Националния план за управление на речните басейни, включително приоритетно за:
1. изграждане на националните мрежи за мониторинг на водите;
2. стопанисване на минералните води;
3. канализационните системи, в т.ч. пречиствателните станции за отпадъчни води на населени места с над 2000 еквивалентни жители.
(3) Планирането на средствата по ал. 1 и 2 се извършва по начин, който гарантира изпълнението на споделените отговорности на компетентните държавни органи, насочени към резултата по отношение на постигането на целта на закона и максималната полза за обществото.
Чл. 366. Разходите по чл. 365 ал. 1, т. 3 и 4 се осигуряват в рамките на наличните средства в резерва за предотвратяване и ликвидиране на стихийни бедствия и крупни промишлени аварии за:
1. изграждане на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите;
2. изграждане и поддържане на системите за ранно предупреждение;
3. ликвидиране на последиците от вредното въздействие на водите.
Чл. 367. Министърът на земеделието и горите чрез Държавен фонд “Земеделие” осигурява разходите за:
1. създаването на гори върху земеделски територии по 400 лв. за създаване на 1 ха гора и отглеждането и до 3-ата година включително; 
2. стимулиране изпълнението на мерките за намаляване замърсяването на водите с нитрати от земеделски източници.
Чл. 368. (1) Общините осигуряват средствата за:
1. дейностите по закона в сферата на компетентност на кмета на общината;
2. проекти за стопанисване на водовземните съоръжения за подземни води, които ще се използват при бедствия, аварии, катастрофи и други кризи.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 могат да се осигуряват и чрез публично-частни фондове и донорски програми.
Чл. 369. (1) Разходите за изпълнението на мерките за постигане и поддържане на доброто състояние на водите извън посочените в чл. 364 - 367 се осигуряват от лицата, на които е предоставено право на използване на водите по реда на закона.
(2) В случаите по ал. 1, в които се предвижда изграждането на пречиствателни станции и съоръжения, се прилагат механизмите за отлагане на таксата и за освобождаване от заплащането на таксата за замърсяване при спазване изискванията на чл. 355-358.



Глава дванадесета
Принудителни административни мерки

Чл. 370. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по закона, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях министърът на околната среда и водите, министърът на здравеопазването, директорите на басейнови дирекции, директорите на регионални инспекции по околна среда и води и директорите на регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве прилагат принудителни административни мерки в рамките на своята компетентност. 
Чл. 371. Органите по чл. 370 прилагат принудителни административни мерки в случаите на:
1. аварийни ситуации, предизвикани от действия или бездействия на лицата, използващи водите в процеса на водовземането, ползването на водната среда или заустването на отпадъчни води и експлоатацията на  системите и съоръженията за използване на водите;
2. бедствени и извънредни ситуации;
3. възникването на непосредствена опасност от замърсявания, увреждания или погиване на околната среда, на хора или на имущества на държавата, общините, физическите или юридическите лица в резултат на действия или бездействия на лицата, използващи водите;
4. възпрепятстване на придобити по реда на закона права за използване на водите;
5. използване на водите без правно основание.
Чл. 372. (1) При прилагане на принудителните административни мерки министърът на околната среда и водите, министърът на здравеопазването, директорите на басейнови дирекции, директорите на регионални инспекции по околна среда и води и директорите на регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве в рамките на своята компетентност:
	прекратява използването на водите;

спира дейностите, в резултат на които се замърсяват водите или се разрушават руслата или бреговете на реките;
спира дейностите, в резултат на които се нарушават обществени интереси и/или придобити права;
дава задължителни писмени предписания за преустановяване на определени действия или за задължително предприемане на такива действия в определен срок.
(2) Прилагането на принудителните административни мерки се извършва от длъжностни лица, упълномощени от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването, директорите на басейнови дирекции, директорите на регионални инспекции по околна среда и води или директорите на регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, чрез:
1. пломбиране на съоръженията за използване на водите;
2. запечатване на обекти, от чиято дейност се замърсяват водите;
3. отстраняване на машини и премахване на съоръжения, чрез които се разрушават руслата или бреговете на реките;
4. разрушаване, заличаване или конфискуване в полза на държавата на съоръжения за използване на водите без надлежно разрешително.
Чл. 373. (1) Прилагането на принудителна административна мярка се извършва с мотивирана заповед.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят видът на принудителната административна мярка и начинът на прилагането й.
(3) Принудителните административни мерки се прилагат до отстраняване на причините, довели до налагането им.
(4) Заповедта по ал. 1 се връчва на заинтересуваното лице по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд, съответно по реда на Закона за административното производство.
(6) Обжалването на заповедта по ал. 1 не спира действието й.
Чл. 374. Разходите по прилагането на принудителните административни мерки се заплащат от лицата, които са задължени със заповедта по чл. 374, ал. 1 да извършат дейностите и мероприятията.
Чл. 375. Доколкото в тази глава не са предвидени особени правила, прилагат се съответните разпоредби на Закона за административното производство и на Закона за Върховния административен съд.



Глава тринадесета
Административнонаказателна отговорност

Чл. 376. (1) Който извършва дейност по закона без разрешително в случаите, когато такова се изисква, или продължи да я извършва след прекратяване или отнемане на разрешителното, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, ако не подлежи на по-тежко наказание:
	за водовземане, когато черпеното количество е до 1 л в секунда – от 300 до 1000 лв., пропорционално на водното количество;

за водовземане, когато черпеното количество е от 1 л до 10 л в секунда  – от 600 до 5000 лв. пропорционално на водното количество;
за водовземане, когато черпеното количество е от 10 л до 100 л в секунда – от 1000 до 10 000 лв. пропорционално на водното количество;
 за водовземане, когато черпеното количество е над 100 л в секунда – от 10 000 до 25 000 лв. пропорционално на водното количество;
за водовземане от минерални води – от 2000 до 15 000 лв. пропорционално на водното количество;
за ползване на водната среда – от 5000 до 10 000 лв.;
за изземване на  наносни отложения от руслата на реките и от прилежащите  земи на езерата и водоемите – от 5000 до 10 000 лв.;
за заустване на отпадъчни води – от 1000 до 25 000 лв., пропорционално на заустваното количество отпадъчни води.
(2) Който без регистрация извършва дейност по закона в случаите, когато такава се изисква, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лв.
Чл. 377. Който наруши условията и/или изискванията на издаденото му разрешително, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция:
1. за водовземане, когато черпеното количество е до 1 л в секунда според параметрите на хидротехническото съоръжение – от 200 до 500 лв.;
2. за водовземане, когато черпеното количество е от 1 л до 10 л 
в секунда – от 400 до 3000 лв. пропорционално на водното количество;
3. за водовземане, когато черпеното количество е от 10 л до 100 л 
в секунда – от 500 до 5000 лв. пропорционално на водното количество;
4. за водовземане, когато черпеното количество е над 100 л в секунда  - от 5000 до 10 000 лв. пропорционално на водното количество;
5. за водовземането от минерални води – от 500 до 5000 лв. пропорционално на водното количество;
6. за ползване на водната среда – от 500 до 3000 лв.;
7. за изземване на  наносни отложения от руслата на реките и от прилежащите земи на езерата и водоемите – от 500 до 5000 лв.;
8. за заустване на отпадъчни води – от 300 до 3000 лв. пропорционално на заустваното количество отпадъчни води.
Чл. 378. (1) Наказва се с глоба, съответно с имуществена санкция, ако не подлежи на по-тежко наказание, физическото или юридическото лице, което:
1. разруши руслата или бреговете на реките в нарушение на разпоредбите на закона - от 5000 до 15 000 лв.;
2. използва води за стопански цели без измервателно устройство - от 100 до 1000 лв.;
3. наруши правилата за деклариране, отчитане и контролиране при осъществяване на използването на водите – от 200 до 1000 лв.;
4. използва руслата на реките и прилежащите земи на езерата и водоемите или земите на крайбрежните ивици в нарушение на разпоредбите на закона – от 2000 до 10 000 лв.;
5. укрие информация относно аварийни ситуации, създаващи опасност от влошаване състоянието на водите – от 500 до 5 000 лв.;
6. укрие документация за обектите, които могат да повлияят върху естественото състояние на водите – от 5000 до 10 000 лв.;
7. не осигури достъп на лицата, осъществяващи контрол по закона, за извършване на проверки, измервания и изпитвания – от 150 до 
500 лв.;
8. унищожи или подправи данни и информация – от 1000 до 5000 лв.;
9. не изпълни задължение за уведомяване на лицата, осъществяващи контрол относно обстоятелства, имащи значение за опазването на водите – от 200 до 2000 лв.;
10. повреди или разруши пунктове или станции от националните мрежи за мониторинг,  станциите за мониторинг на водите във водоемите или наруши правилната експлоатация и регламентираните режими на тяхната работа – от 10 000 до 25 000 лв.;
11. изземва наносни отложения от руслото на река, под водното ниво, протичащо през  юли – октомври – от 500 до 5000 лв.;
12. извършва сеч в нарушение на изискванията на закона – от 500 до 2000 лв.;
13. наруши и/или допусне нарушаване на определените охранителни режими в границите на санитарно-охранителни зони  – от 1000 до 10 000 лв.;
14. не спазва изискванията за поддържане на охранителните съоръжения и маркировката на санитарно-охранителните зони – от 200 до 1000 лв.;
15. не спазва санитарно-хигиенните изисквания в границите на санитарно-охранителните зони, в зоните за къпане и към водоснабдителните системи за питейно-битово водоснабдяване – от 1000 до 10 000 лв.;
16. доставя питейна или минерална вода, която не отговаря по качество на изискванията и създава здравен риск за потребителите – от 5000 до  15 000 лв.;
17. предприеме строителни действия или ползва строителна постройка извън целите на предоставеното право за използване на водите на разстояние 20 м от водното течение  - от 1000 до 10 000 лв.; 
18. разполага плаващи и подводни съдове и съоръжения на разстояние по-малко от 1000 м от  язовирни стени и съоръженията към тях – от 10 000 до 25 000 лв.;
19. ползва водна среда с цел добив на разсипно злато с тежка механизация -  от 500 до 5000 лв.;
20. нерегламентирано изпусне водни маси от водоем над допустимото -  от 1000 до 10 000 лв.;
21.  наруши забраните по чл. 79, чл. 80, т. 1, чл. 88, ал. 1, чл. 107, ал. 2, чл. 109, чл. 116 и/или чл. 180, ал. 1 -  от 1000 до 10 000 лв. 
22.  наруши мерки, предвидени в програмите по чл. 44 и/или 85 - от 500 до 1000 лв.;
23.  наруши нормите за качество на пресните повърхностни води, за запазване живота на рибите и/или нормите за качество на крайбрежните морски води за нормално развитие и възпроизводство на черупкови организми – от 500 до 1000 лв.;
24. заусти непречистени отпадъчни води, включително от плавателни съдове, в границите на районите на съществуващо и перспективно ползване на водите и в поясите на санитарна охрана – от 500 до 3000 лв.; 
25. не обеззарази, преди да заусти в крайбрежните морски води, пречистени битово-фекални отпадъчни води по време на курортния сезон – от 1000 до 5000 лв.
26. наруши забраните и ограниченията за извършване на дейности в границите на зоните за защита на водите, с изключение на санитарно-охранителните зони  – от 1000 до 5000 лв.;
27.  наруши режимите в границите на зоните за защита на екосистемите – от 1000 до 5000 лв.;
28. наруши режимите в границите на охранителните пояси – от 1000 до 5000 лв.;
29. експлоатира съоръжения, предназначени за водовземане на води за консумация от човека без установена санитарно-охранителна зона или охранителен пояс – от 500 до 2000 лв.;
30. наруши годишните и месечните режимни графици за водовземане от водоемите съгласно приложение № 1 – от 1000 до 5000 лв. 
(2) С наказанието по ал. 1 се наказва и физическото лице или представителят на юридическото лице, поръчало или възложило извършването на действия по ал. 1, когато самите действия представляват административно нарушение.
(3) Когато нарушението по чл. 376, ал. 1, т. 6 и ал. 2, чл. 377, т. 6 и 
чл. 378, ал. 1, т. 1 и 5 е извършване на строителство, глобата или санкцията е от 10 000 до 25 000 лв.
Чл. 379. Собственик, който не консервира или ликвидира водовземни съоръжения за подземни води, които  не се използват, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 200 до 700 лв.
Чл. 380. (1) Лицата, предоставящи услугите за питейно-битово водоснабдяване на населените места и селищните образувания, които не предприемат мерките по чл. 131, ал. 1, се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 2000 до 10 000 лв.
(2) С глобата, съответно с имуществената санкция по ал. 1, се наказват и лицата, които осъществяват самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на отделни обществени и производствени обекти, в които постоянно или временно пребивават или работят хора и/или се произвеждат хранителни, фармацевтични или козметични продукти, които не предприемат мерките по чл. 131, ал. 2. 
Чл. 381. Земеделски стопани, които не спазват правилата за опазването на водите от замърсяване с нитрати; не прилагат утвърдените земеделски практики за териториите на санитарно-охранителните зони; торят в средния пояс на санитарно-охранителната зона на водовземните съоръжения, водите от които съдържат нитрати повече от 35 милиграма на литър; складират органични и минерални торове в земите на крайбрежните ивици на реките и водоемите;  изхвърлят остатъци от торове и опаковки в повърхностните води и в изоставени кладенци, и/или мият опаковки, специални облекла и оборудване, свързани с торенето в реки, водоеми и други повърхностни водни тела, се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 200 до 1000 лв.
Чл. 382. Лицата, които стопанисват и/или експлоатират система и/или съоръжения за използване на водите, които могат да създадат опасност в случай на авария от вредно въздействие на водите, и не са изпълнили задълженията си по  чл. 181, ал. 1, се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 200 до 1000 лв.
Чл. 383. Лицата, разработващи аварийни планове за действие при бедствени ситуации, предизвикани от вредното въздействие на водите, които не са обезпечили за своя сметка със сили – личен състав на спасителните формирования, както и средства – оповестителна и/или сигнална система, съобщителна и собствена свързочна система, лека и тежка строителна механизация, транспортни средства, инструменти и лични предпазни средства, се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 200 до 1000 лв.
Чл. 384. Лицата, стопанисващи и експлоатиращи системи или съоръжения за използване на водите, които не изпълнят мерки от  плана за действие за провеждане на екстремни водни количества в реките, се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 200 до 
1000 лв.
Чл. 385. Лице, което извършва дейности по проучването на подземните води, по проектирането на съоръжения за използване на подземните води, по оценка на водовземането, замърсяването и риска от замърсяване на подземните води, без да притежава необходимата правоспособност, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.
Чл. 386. Лицата, предоставящи услугата за питейно-битово водоснабдяване, които не провеждат собствен мониторинг на подаваната към консуматорите вода или не информират регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве при установяване на несъответствия с изискванията за качеството на водата, използвана за питейни цели, се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 500 до 
1000 лв.
Чл. 387. Титулярите на разрешително за заустване на отпадъчни води или на комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда, които не извършват  собствен мониторинг на количеството и качеството на отпадъчните води, се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 500 до 1000 лв.
Чл. 388. Санкциите за замърсяване на водите се налагат по реда на Закона за опазване на околната среда при спазване условията на този закон.
Чл. 389. (1) Който пречи или допусне да се пречи на длъжностните лица и на контролните органи да изпълняват задълженията си по този закон, ако това не представлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
(2) Който не изпълни или допусне да не се изпълнят предписанията на длъжностните лица и на контролните органи, се наказва с глоба от 150 до 1000 лв.
(3) Длъжностно лице или титуляр на разрешително по този закон, което не представи искана информация или представи невярна, неточна или непълна информация в случаите, предвидени в закона, се наказва с глоба от  100 до 1000 лв.
Чл. 390. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по закона или допусне друго лице да не изпълни задълженията си по закона, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 150 до 300 лв.
(2) Който наруши императивни разпоредби на нормативните актове по прилагането на закона, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер  от 300 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 391. (1) При повторно извършено нарушение по закона  глобата, съответно имуществената санкция, е в двукратен размер, определен по максималния размер на глобата, съответно на имуществената санкция, за съответния вид нарушение.
(2) За явно маловажни случаи на административни нарушения по закона, установени при извършването им, на виновните лица се налага на място срещу квитанция глоба от 10 до 50 лв.
Чл. 392. Наказателните постановления, с които е наложена глоба или имуществена санкция до 5200 лв., не подлежат на обжалване.
Чл. 393. (1) Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил на други лица в нарушение на действащите разпоредби по ползването и опазването на водите и на условията на издадените разрешителни.
(2) Отговорността за вреди по ал. 1 не освобождава лицето от заплащане на таксата за предоставеното право на използване на водите, както и от разходите за възстановяване на предишното положение.
(3) В случаите, когато са увредени растителността и животинският свят, оправомощен да заведе исковете за поправяне на вредите е:
1. министърът на околната среда и водите, ако вредите са настъпили на територията на повече от една област;
2. областният управител, ако вредите са настъпили на територията на повече от една община;
3. кметът на общината, ако вредите са настъпили на територията на една община.
(4) Исковете по ал. 2 и 3 могат да бъдат заведени и от организации с нестопанска цел, чийто предмет на дейност е опазване на околната среда. В този случай съдът служебно прилага чл. 31 от Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 394. (1) Глобите и санкциите се заплащат по сметката на контролиращия орган, посочена в акта, с който те се налагат.
(2) Принудителното събиране на глобите и санкциите по ал. 1 се извършва по реда на Данъчния процесуален кодекс.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на закона “обществени интереси се нарушават”, когато:
1. се засяга общото използване на водите, както и правото за водовземане по чл. 195, ал. 2, т. 2;
2. се замърсяват  водите, което ги прави негодни за използване и се създава опасност за хората, животните и растенията;
3.  се застрашава отбраната и сигурността на страната;
4.  се засягат зони за защита на водите;
5. се засягат пунктовете и/или станциите от националните мрежи за мониторинг на водите;
6. се задържат ресурси от подземни води в резултат на съществено неусвояване на разрешените водни количества за повече от една година, при което се създава невъзможност за използването им от други стопански субекти;
7. се увреждат трайно повърхностни и подземни водни обекти;
8. при използването на водите чрез отводнителни или напоителни системи не са взети необходимите мерки за предотвратяване замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека;
9. се осъществява експлоатация на строеж, формиращ отпадъчни води,  преди да бъдат изградени необходимите пречиствателни съоръжения, когато това е необходимо; 
10. се допуска нарушаване на непрекъснатото и ефективното действие на пречиствателните съоръжения;
11. се допуска нарушаване на техническата изправност или условията на  експлоатация на язовирни стени и съоръжения към тях, на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите и на отводнителни системи и съоръжения;
12. се увреждат руслата на реките и прилежащите земи на езерата и водоемите;
13. се допуска неизпълнение на програмите за намаляване загубите на вода по водопреносните мрежи, водосъбирателните и водозадържащите съоръжения и при преработката на водите.
§ 2. По смисъла на закона “придобити права” са права на използване на водите, за които са издадени разрешителни или удостоверения за регистрация и които се упражняват по силата на този закон;  особеното право за водовземане на минералните води, които се ползват за бутилиране, и вещни права, учредени съгласно гражданското законодателство.
§ 3. По смисъла на закона:
1. “Антропогенно натоварване” е съвкупността от човешки дейности, които могат да повлияят върху състоянието на водното тяло или на части от него. 
2. “Биотичен индекс” е интегрален показател за оценка на състоянието на водите въз основа на относителната численост и разнообразие на характерни групи организми с определена чувствителност към замърсяването.
3. “Битови отпадъчни води” са отпадъчни води от населени и работни места, които се образуват предимно от човешкия метаболизъм и домакински дейности.
4. “Високи води” са водните количества, протичащи в реките с повторяемост веднъж на 20 години.
5. “Влажни зони” са райони, включващи езера, блата, мочурища, торфища или други повърхностни водни тела, независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е статична или течаща, прясна, полусолена или солена, включително морска вода, чиято дълбочина или отлив не превишава 6,0 м. 
6. “Вода, предназначена за консумация от човека” е повърхностна или подземна вода в нейното природно състояние или след обработка, предназначена за пиене, приготвяне на храна и други битови цели,  доставяна чрез водопроводна система или от цистерна, в бутилки, кутии или други опаковки, както и водите, използвани за производство на хранителни, фармацевтични, или козметични продукти или вещества, предназначени за консумация от човека, в случай че качеството на водата може да окаже влияние върху качеството на крайните продукти.
7. “Воден баланс” е разликата между приходните и разходните обеми вода в дадено водно тяло за определен интервал от време.
8. “Воден ресурс” е наличната вода за използване, която има определено качество и количество за даден период и при определено потребление.
9. “Воден сектор” е секторът, чрез който се осъществява  политиката за осигуряване на вода за населението и за икономиката на страната.
10. “Водно тяло” е самостоятелна и значима част от повърхностните или подземните води.
11. “Водноелектрическа централа на течащи води” е хидроенергийна система на естествени (течащи) води, която работи с неизравнен отток, т.е. използва естествения режим на реката. При нея напор се създава с помощта на деривационни или водоподпорни съоръжения или с двете едновременно.
12. “Водовземане” е всяка  дейност, свързана с отнемане на води от водните тела, както и използване на водите от водноелектрически централи, които преработват естествения отток на реката и при които напорът се осигурява от водоподпорно съоръжение;
13. “Водовземни съоръжения за повърхностни води” са обикновени, алпийски и дренажни водохващания.
14. “Водовземни съоръжения за подземни, включително минерални води” са каптирани естествени извори, дренажи, сондажни и шахтови кладенци, кладенци с хоризонтални филтри, открити и подземни минни изработки и др., предназначени за добив на определено водно количество за конкретни водоснабдителни или отводнителни цели.
15. “Водоем” е изкуствено водно тяло, образувано след изграждане на водоподпорно съоръжение.
16. “Водоносен хоризонт”  е един или повече пласта или слоя, или тектонски нарушена зона с водопропускливост, позволяваща черпене на подземни води.
17. “Водоподпорни съоръжения” са съоръженията, чрез които се акумулират повърхностни води – язовирни стени и язове.
18. “Водопровеждащи съоръжения” са всички съоръжения, чрез които се довежда или отвежда вода, включително канали, тунели, дюкери, мостканали и тръбопроводи.
19. “Водопроводна мрежа на населено място” е съвкупност от разпределителни водопроводи от резервоара на населеното място до сградното отклонение. 
20. “Водоснабдителна система” е съвкупност от съоръжения, довеждащи и разпределителни водопроводи, чрез които се извършват акумулиране и водовземане на природни води, тяхната обработка до необходимите качества за ползването им, съхраняването и доставянето им и до потребителите.
21. “Възвратни води” са частта от предоставените за използване води, която се връща обратно в същото водно тяло, без да е променено състоянието й.
22. “Вътрешни води” са всички стоящи или течащи води на повърхността и всички подземни води във вътрешността на страната, считано от основната линия, от която се измерва широчината на териториалните води.
23. “Дифузни източници на замърсяване на водите” са източници на замърсители и биогенни елементи, постъпването на които във водите се предизвиква от широкоплощни въздействия, разпространени във водосборните басейни.
24. “Добро екологично състояние”  е състоянието на повърхностното водно тяло, в което стойностите на биологичните качествени показатели за повърхностното водно тяло показват ниски нива на изкривяване, получени вследствие на човешки дейности, и те се отклоняват незначително от състоянието на повърхностно водно тяло в ненарушени условия.
25. “Добро количествено състояние на подземните води” е състоянието, при което нивото на водите в подземното водно тяло е такова, че наличните ресурси от подземни води не са повлияни от дългосрочния годишен темп на водовземане, т.е. водовземането не превишава експлоатационните ресурси на подземните води във водното тяло. 
26. “Добро състояние на повърхностните води” е състоянието, постигнато за повърхностното водно тяло, при което и екологичното, и химичното състояние на водното тяло  са най-малко “добри”.
27. “Добро състояние на подземните води” е състоянието, постигнато за  подземното водно тяло, при което и количественото и химичното състояние на водното тяло са най-малко  “добри”.
28. “Добро химично състояние на повърхностните води” е химичното състояние на повърхностно водно тяло, в което концентрациите на замърсителите не надвишават установените екологични  стандарти за качество.
29. “Добро химично състояние на подземните води” е химичното състояние на подземно водно тяло, в което концентрациите на замърсителите не надвишават установените с екологичния праг на замърсяване. 
30. “Добър екологичен потенциал” е състоянието на силно модифицирано или изкуствено водно тяло, което може да бъде постигнато с допустими изменения на околната среда с икономически обосновани мерки.
31. “Допустим добив” е добивът на подземни води при допустимото понижение на водното ниво, допустимите температурни изменения, допустимото качество на водите и допустимото въздействие върху околната среда.
32. “Езеро” е естествено водно тяло с вътрешни, стоящи повърхностни води.
33. “Еквивалентен жител” е органичен биоразградим товар за денонощие, който има биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5) 60 грама кислород.
34. “Екологичен праг” е достоверно установената масова  концентрация на някой от замърсителите, при трайното превишаване на която  подземните води могат да бъдат замърсени.
35. “Екологичен стандарт за качество” е концентрацията на определени замърсяващи вещества или група замърсяващи вещества във водата, седиментите или живата част на екосистемата, която не трябва да бъде превишавана с цел опазване на човешкото здраве и околната среда.
36. “Екологично качество” (EQR) е съотношението между измерената и референтната  стойност на даден биологичен показател за конкретен тип повърхностно водно тяло.
37. “Екологично състояние на повърхностните води” е израз на качеството на структурата и функционирането на водните екосистеми, свързани с повърхностните води.
38. “Експлоатационни ресурси на подземните води” е допустимият и технически възможен средногодишен добив на подземни води.
39. “Емисионен контрол” е контролът, изискващ специфично ограничение на емисиите чрез определяне на пределно допустими  стойности на показателите на замърсяване, или граници, или условия за ефектите, природата или други характеристики на емисиите или условията на експлоатация, които въздействат върху емисиите.
40. “Емисионно ограничение” е масата, изразена с някои специфични параметри, концентрация и/или емисионно ниво, които не трябва да бъдат надхвърляни през даден период от време.
41. “Еутрофикация” е обогатяването на водата с азотни и фосфорни съставки, при което се предизвиква усилен растеж на водорасли и други форми на висша водна растителност и като резултат се поражда нежелано нарушаване равновесието на намиращите се във водната среда организми, както и влошаване качеството на водите.
42. “Заинтересувани лица” са лицата, участвали в процедурата по издаване на разрешителното, т.е. лицата, които в едномесечния срок от обявяването или обнародването са възразили срещу издаването на разрешителното или са предложили условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.
43. “Замърсител”  е всяко вещество, което предизвиква или може да предизвика нарушаване на естественото химично състояние на водите.
44. “Замърсяване” е всяко пряко или непряко постъпване във въздуха, водите или почвата в резултат на човешка дейност, на вещества, вибрации, топлинни лъчения или шумове, което е в състояние да окаже определено вредно въздействие върху човешкото  здраве или качеството на околната среда, да предизвика увреждане на материалните ценности, да ограничи или предотврати възможностите за използване на полезните качества на околната среда и останалите нейни законосъобразни ползвания.
45. “Замърсяване на водите”  е всяко пряко или непряко въвеждане във водите в резултат на човешка дейност на вещества, вибрации или топлинни лъчения, което е в състояние да окаже определено вредно въздействие върху състоянието на водите, човешкото  здраве или водните екосистеми или на сухоземните екосистеми, зависещи директно от водните екосистеми, да предизвика увреждане на материалните ценности, да ограничи или предотврати възможностите за използване на водите.
46. “Замърсяване на подземните води” е прякото или непрякото въвеждане като резултат от човешка дейност на вещества, трептения и топлина в подземните водни тела, които могат да бъдат опасни за човешкото здраве, водните екосистеми или за качеството на водите.
47. “Заустване на отпадъчни води” е вливането в повърхностните  водни тела на отпадъчни води чрез едно или повече хидротехнически съоръжения.
48. “Идентификационни данни на заявителя” са собственото, бащиното и фамилното име, ЕГН, постоянен и настоящ адрес в Република България  - за физическите лица, и пълното наименование, седалището и адресът на управление, номерът на съдебната регистрация, БУЛСТАТ и данъчният номер, както и собственото, бащиното и фамилното име на лицата, които имат представителна власт съгласно актуалната съдебна регистрация – за юридическите лица и едноличните търговци.
49. “Извор” е естественото, възходящото или низходящото, безнапорното или напорното изтичане на подземни води на земната повърхност.
50. “Извънредна ситуация” е всяко бедствие, авария или катастрофа по смисъла на Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, възникнала в резултат от вредно въздействие на водите.
51. “Изискване за осъществяване на предоставеното право за използване на водите” е правило за поведение, неизпълнението на което е основание за налагане на санкция или глоба.
52. “Изкуствено водно тяло”  е повърхностно водно тяло, създадено в резултат на човешка дейност.
53. “Индивидуални емисионни ограничения” са емисионните ограничения, определени в разрешителните за заустване на отпадъчни води.
54. “Интеркалибрация” е оценката на граничните стойности на показателя за екологично качество (EQR) за всеки тип водно тяло.
55. “Канализационна система” е съвкупност от канализационни проводи, колектори и съоръжения, чрез които се извършват събиране, отвеждане на отпадъчни и/или дъждовни води, пречистването им до необходимите качества и заустването им в повърхностно водно тяло.
56. “Количествено състояние на подземните води” е показател на степента, до която подземно  водно тяло е повлияно от директно или индиректно водовземане.
57. “Комбиниран подход” е контролът върху заустването на отпадъчни води в повърхностни водни тела чрез едновременно прилагане на най-добрите налични техники и/или емисионни норми при източника на отпадъчни води,  от една страна, и изискванията за постигане на целите за качеството на водите в повърхностното водно тяло - приемник на отпадъчните води, от друга страна.
58. “Комплексна система” е система и съоръжения за използване на водите, чрез която се осигурява природна вода едновременно на населението и/или на повече от един отрасъл от водния сектор.
59. “Комплексно ползване на минерални води” е ползването на минералните води за добив на хидрогеотермална енергия и последващо ползване на охладените води с друга цел.
60. “Крайбрежни ивици на реките” са земите, които се заливат периодично и съдействат за провеждането на високи води.
61. “Крайбрежни морски води” са повърхностните води, ограничени от крайбрежната линия, всяка точка на която е на разстояние една морска миля към страната на морето от най-близката точка на основната линия, от която е измерена широчината на териториалните води.
62. “Минерална вода” е подземна вода с естествен произход, която по състава на разтворените в нея химични вещества и/или по редукционно-окислителна среда или ядрено-лъчиста енергия съществено се отличава от пресните  подземни води, или е подземна вода с температура в подземното водно тяло по-висока от 200С.
63. “Мониторингът на водите” е измерване, наблюдение и лабораторно изпитване на метеорологични, хидроложки, хидроморфоложки, хидрогеоложки, биологични, радиологични и физико-химични показатели, включително радарни и сателитни наблюдения.
64. “Мониторинг на зоните за защита на водите” е наблюдението върху показатели, необходими за оценка на величината и въздействието на всички фактори, водещи до изменение в състоянието на водите в тези зони, както и допълнителни специфични наблюдения, определени с акта, по силата на който са били създадени отделните зони.
65. “Налични ресурси на подземните води” са дългосрочните средногодишни водни количества за цялостното възстановяване на подземното водно тяло, намалени с дългосрочните средногодишни водни количества, необходими за постигане на екологичните цели на свързаните с него повърхностни водни тела, за да се избегне значително влошаване на екологичното състояние на тези тела, както и за да се избегне значително увреждане на свързаните с тях сухоземни екосистеми.
66. “Напоителна система” е водоснабдителната система, чрез която се осигурява вода за напояване на земеделски култури.
67. “Находище на минерална вода”  е подземно водно тяло с минерални води.
68. “Непредвидими обстоятелства” са обстоятелства, настъпването на които е възможно, но моментът на настъпването им не може да бъде определен.
69. “Непряко въвеждане на замърсители” е въвеждането в подземните водни тела на замърсяващи вещества чрез филтрация през почвата или през зоната на аерация над подземното водно тяло.
70. “Опасни вещества” са вещества или групи вещества, които са класифицирани като токсични, устойчиви и в състояние да се акумулират биологично, както и други вещества или групи от вещества, които предизвикват степен на безпокойство и за които се счита, че могат да бъдат приравнени към горните.
71. “Оперативен баланс на водно тяло” е балансът на определено водно тяло за нуждите на оптималното управление на водовземанията, съставен на базата на оперативна информация за период  една година. 
72. “Отводнителна система” е съвкупност от съоръжения за дрениране и отвеждане на природни води в друго водно тяло за поддържане на оптимален водовъздушен режим в почвения слой на земеделските земи.
73. “Отпадъчни води от населени места”  са битово-фекални отпадъчни води или смес от битово-фекални отпадъчни води с отпадъчни води, формирани от стопанска дейност и/или течащи дъждовни води.
74. “Отрасъл във водния сектор” е отделна област на стопанската дейност, която ползва природна вода и/или генерира отпадъчни води.
75. “Повторно нарушение” е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
76. “2Повърхностен воден обект” е едно или няколко повърхностни водни тела заедно с руслото на реката и прилежащите земи на езерата и водоемите.
77. ”Повърхностни води” са всички стоящи и течащи на повърхността на сушата води с изключение на  преходните и крайбрежните води освен по отношение на химичното състояние, когато като повърхностни води се включват и териториалните морски води.
78. “Повърхностно водно тяло” е самостоятелен и значим елемент от повърхностните води, като езеро, река, поток, водоем, канал, от преходните или крайбрежните води  или части от тях.
79. “Подбасейн” е територията на част от района за басейново управление на водите, повърхностният отток на която изтича в точка от водно течение в басейна.
80. “Подземен воден обект” е обема от земните недра, ограничен от един или няколко водоносни хоризонта.
81. “Подземни води” са всички води, намиращи се под повърхността на  земята във водонаситената зона, в пряк контакт с почвения или подпочвения слой.
82. “Подземно водно тяло” е отделен обем подземни води в рамките на един или няколко водоносни хоризонта.
83. “Подчинен режим на използване на водите”  е използването на водите за добив на електроенергия чрез водноелектрически централи, ползващи вода от водопровеждащи съоръжения, чрез които водата се подава за друга приоритетна цел, за която има издадено разрешително за водовземане.
84. “Ползване на водната среда” е всяка дейност, която, без да е свързана с водовземане, притежава потенциал за въздействие върху състоянието на водите и/или руслата на реките, прилежащите земи на езерата и водоемите.
85. “Праг на замърсяване” е достоверно установената масова  концентрация на някой от замърсителите, при трайното превишаване на която   подземните води могат да бъдат увредени.
86. “Пределно допустими стойности на емисиите” са стойностите на масата, изразена чрез определени специфични параметри, концентрацията и/или нивото на емисията, които не бива да бъдат превишавани през един или през няколко периода от време. Пределно допустимите стойности за емисии на вещества обикновено се отнасят за точката, където емисиите напускат инсталацията, като при тяхното определяне се пренебрегва разреждането. По отношение на непрякото изпускане във води ефектът от една пречиствателна станция за отпадъчни води може да бъде отчетен при определянето на пределно допустимите стойности на емисиите за засегнатите инсталации, при положение че е гарантирано еквивалентно равнище за опазване като цяло на околната среда и  че това не води до по-високи нива на замърсяване в околната среда.  Пределно допустими стойности на емисиите също така могат да бъдат формулирани за определени групи, семейства или категории вещества.
87. “Прединвестиционни проучвания” се тълкуват по смисъла на 
чл. 138 от Закона за устройство на територията и наредбата по чл. 139, ал. 5 от Закона за устройство на територията.
88. “Преходни води” са повърхностни водни тела в близост до крайбрежните морски води и речните устия, полусолени, в резултат на тяхната близост до морските води и в които се вливат пресни води.
89. “Прилежащи земи на водоеми” са земите, които се заливат при максималното проектно водно ниво във водоема, както и земите, които се заливат на ниво кота корона на водоподпорното съоръжение.
90. “Прилежащи земи на езера” са земите, които се заливат при максимално ниво на водите в езерото.
91. “Промишлени отпадъчни води” са отпадъчни води, които се формират от помещения, сгради и терени, използвани за извършване на промишлена дейност или услуги.
92. “Пряко въвеждане на замърсители” е въвеждането в подземните водни тела чрез изливане или нагнетяване на замърсяващи вещества без филтриране през почвата или през зоната на аерация на водното тяло.
93. “Район за басейново управление” е област от територията или морето, съставена от един или повече граничещи си речни басейни заедно с прилежащите им подземни и крайбрежни води.
94. “Регулиращи съоръжения” са водоподпорните съоръжения и резервоарите за изравняване или регулиране на естествения отток на повърхностните води.
95. “Река” е повърхностно водно течение, течащо в по-голямата си част в най-ниските участъци от релефа по силата на гравитацията, което в част от своето течение може да преминава и под повърхността на земята.
96. “Речен басейн” е територията, от която посредством поредица от потоци, реки и езера целият отток изтича в морето в единствено речно устие, естуар или делта.
97. “Рискови вещества” са опасни вещества, които представляват или могат да представляват значителен риск за водната среда или чрез нея са  токсични за хората и екотоксични за водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни екосистеми.
98. “Русло на река” са земите, заети от водните тела до ясно очертания бряг на реката, а в случаите, в които брегът не е ясно очертан, земите, заемани от водното тяло при ниво на средните води.
99. “Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване” е водоснабдяването на отделни обществени и производствени обекти, в които постоянно или временно пребивават или работят хора и/или се произвеждат хранителни, фармацевтични или козметични продукти чрез индивидуални собствени водовземни съоръжения извън водоснабдителните системи на населените места и селищните образувания.
100. “Силно модифицирано водно тяло” е повърхностно водно тяло,  променено по характер в значителна степен вследствие на физични промени от човешка дейност.
101. “Система за защита от вредното въздействие на водите” е съвкупност от съоръжения по реките, езерата и морския бряг за предотвратяване или намаляване вредното въздействие на водите.
102. “Системно нарушение” е извършване на три или повече нарушения от един и същ вид в продължение на двегодишен период, за които на лицето са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.
103. “Собствен мониторинг” е мониторингът, който титулярите на разрешителни за използване на водите провеждат за своя сметка в съответствие с поставените в разрешителното условия и изисквания. 
104. “Собствени потребности на гражданите” са потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни, за поливане на цветя, овощни дървета и зеленчуци в границите на собствения имот. Понятието не включва потребностите от вода за производство и за продажба или за упражняване на професия или занаят.
105. “Съвременно разбиране за поведението на азотните съединения във водите и почвите” са достоверно установените към настоящия момент от развитието на обществото, включително от науката и практиката, представи за източниците и факторите за формиране, условията за съществуване, трансформиране и миграция  на съединенията, съдържащи азот, като  амоний, нитрити, нитрати, съответните им киселини, основи, окиси, соли, както и атомен азот, независимо от произхода - естествен или изкуствен, и взаимоотношенията на тези съединения помежду им и с веществата, в органично и минерално състояние, съдържащи се в скалите, почвите и почвения газ, във водите, растенията, животните и в атмосферата.
106. “Състояние на повърхностните води” е обобщена оценка за състоянието на повърхностно водно тяло, определена от по-лошото от екологичното и химичното му състояние.
107. “Състояние на подземните води” е обобщена оценка на състоянието на подземно водно тяло, определена от по-лошото от количественото и химичното му състояние.
108. “Съществено нарушение” са такива действия и/или бездействия на титуляря на правото за използване на водите, които препятстват постигането на целите на закона и в резултат на които са настъпили или биха могли да настъпят неблагоприятни последици за компонентите на околната среда или за човешкото здраве, установени и документирани по съответния ред от компетентните органи.
109. “Титуляр на разрешително” е физическо или юридическо лице, на което по реда на закона е издадено разрешително, което е влязло в сила и не е прекратено.
110. “Точкови източници на замърсяване на водите” са източници на замърсители и биогенни елементи, постъпването на които във водите се предизвиква от локално определени места за заустване на отпадъчните води.
111. “Трансгранични води” са повърхностни или подземни води, които обозначават, пресичат или се намират на границата между Република България и една или повече съседни държави.
112. “Трофичен индекс” е интегрален показател за оценка на състоянието на водите въз основа на биомасата на фитопланктона, първичната продукция на фитопланктона  или съчетанието от двете.
113. “Увреждане на подземните води” е такова замърсяване на подземните води, при което оценката на риска доказва, че те са вредни за човешкото здраве, увреждат биологичните ресурси и водните екосистеми и възпрепятстват други законоустановени форми на използване на подземните води.
114. “Условие, при което се предоставя правото за използване на водите” е факт, неизпълнението на  който е основание за санкция и/или за отнемане на разрешителното. 
115. “Услуги във водния сектор” са всички услуги за осигуряване на вода за домакинствата, обществените институции и за всяка стопанска дейност чрез водовземане, акумулиране, събиране в резервоари,  обработка и доставка на повърхностни или подземни води, както и събирането, отвеждането и третирането със съответните преработвателни съоръжения на отпадъчните води, зауствани в повърхностни водни тела.
116. “Уязвими зони “са зоните, в които водите са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
117. “Хидрогеоложко проучвание” са всички дейности, пряко свързани с установяването  на качествата и количествата на подземните води, както и за изграждане, ремонт, реконструкция и модернизация на водовземни съоръжения или системи.
118. “Хидроенергийна система” е съвкупност от съоръжения за улавяне, регулиране, транспортиране на природни води и оползотворяване на тяхната статична или кинетична енергия с цел производство на електричество.
119. “Части от земните недра, които по естествени причини са трайно неподходящи за други цели” са находищата на нефт и газ.
120. “Чувствителни зони”  са  зони от повърхностните води, които изискват по-висока степен на пречистване на отпадъчните води, които се заустват в тях.
121. “Налична първична информация, налична обработена информация и нарочно обработена информация” се тълкуват по смисъла на Закона за опазване на околната среда.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. (1) Отменя се Законът за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г. и бр. 42, 69 и 84 от 2003 г.).
(2) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се издават в срок 6 месеца от обнародването му.
§ 5. (1) Издадените разрешителни по отменения Закон за водите запазват своето действие до изтичането на срока им освен разрешителните за водовземане за осигуряване на вода за питейно-битови цели и разрешителните за заустване на отпадъчни води.
(2) Разрешителните за водовземане за осигуряване на вода за питейно-битови цели и разрешителните за заустване на отпадъчни води се преоформят при условията на този закон в срок една година от влизането му в сила.
§ 6. (1) До издаване на методиката по чл. 56, ал. 1 минимално допустимият отток в реките се определя на 10 на сто от 1/10 от средномногогодишното водно количество, протичащо в реката, но не 
по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто  към точката на всяко съоръжение за регулиране на оттока или за водовземане.
(2) Разпоредбата на ал. 1 в случаите, в които към датата на влизане в сила на закона за водоемите не са изградени съоръжения за осигуряване на минимално допустимия отток, се прилага от 1 януари 2010 г.
(3) Собствениците или ползвателите на водоеми предприемат за своя сметка необходимите действия за осигуряване на техническа възможност  за изпускане на минимално допустимия отток в реките поетапно, но не по-късно от 31 декември 2009 г. 
§ 7. Разпоредбата на чл. 198, ал. 2, т. 3  влиза в сила от 1 януари 2016 г.
§ 8. (1) Учредените до влизането в сила на закона санитарно-охранителни зони около съоръженията за осигуряване на вода за консумация от човека се привеждат в съответствие с изискванията на закона по отношение на границите на средния и външния пояс и ограничителните режими в тях до 31 декември 2010 г. 
(2) Границата на вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони по ал. 1 не се променя в случаите, в които са проведени процедурите за определяне на публичната собственост на заетите земи.
(3) Утвърдените до влизането в сила на закона охранителни зони около съоръженията за минерални води се привеждат в съответствие с изискванията на този закон до 31 декември 2008 г.
(4) Учредяването на санитарно-охранителни зони по ал. 3 се извършва със заповед на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.
(5) До учредяване на санитарно-охранителните зони около съоръженията за осигуряване на вода за консумация от човека в териториите, определени в чл. 126, ал. 1-4, се забранява:
1. промяната на предназначението на земите;
2. строителството на временни или постоянни обекти освен предназначените за експлоатация на съоръжението.
(6) Заварени от закона строежи в териториите по чл. 126, ал. 1-4, за които е започната процедура за учредяване, освен предназначените за експлоатация на съоръжението се премахват по ред, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(7)  Министърът на регионалното развитие и благоустройството в срок два месеца от влизането в сила на закона със заповед, която се обнародва в “Държавен вестник”, определя график за изпълнение на дейностите по ал. 1.
§ 9. (1) Сключените концесионни договори за водовземане от минерални води по реда на Закона за концесиите и по реда на Закона за общинската собственост остават в сила до изтичането на срока им.
(2) Сключените концесионни договори за водовземане от минерални води с цел  бутилиране се привеждат в съответствие с методиката по чл. 297, ал. 3 в срок  6 месеца от обнародването й в “Държавен вестник”.
§ 10. (1) Програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите се разработват до 1 януари 2009 г.
(2) Крайният срок за изпълнение на мерките по ал. 1 е 1 януари 
2021 г.
§ 11. Програмите за мониторинг на водите се разработват и влизат в сила не по-късно от 1 януари 2007 г. 
§ 12. (1) Плановете за управление на речните басейни се разработват и обявяват на обществеността до 1 януари 2009 г.
(2) До приемането на плановете за управление на речните басейни:
1.  директорите на басейнови дирекции определят със заповед:
а) повърхностните водни тела или части от тях, предназначени за общо ползване за къпане, отдих, любителски риболов, водни спортове и водопой на животни; 
2. министърът на околната среда и водите определя със заповед:
а) участъците  от повърхностните води за изземване на наносни отложения от руслата на реките и от прилежащите земи на езерата и водоемите;
б) участъците  от повърхностните води за  водовземане и за използване на повърхностните води за производство на електроенергия.
(3) Определянето на повърхностните водни тела или на части от тях за къпане се извършва със съвместна заповед на директора на басейновата дирекция и директора на регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве.
§ 13. (1) Екологичните цели и осигуряването на добро състояние на повърхностните и подземните води, на добър екологичен потенциал на изкуствените и силно модифицираните водни тела, както и добро химическо състояние на повърхностните води в тях се постигат не по-късно от 
31 декември 2015 г.
(2) Съответствието с всички стандарти и цели за зоните за защита на водите се постига не по-късно от 31 декември 2015 г. освен в случаите, в които в акта, по силата на който е определена зоната, не е предвиден 
по-дълъг срок. 
§ 14. До 2010 г. се осигуряват:
1. ценова политика при предоставянето на услуги във водния сектор, стимулираща ефективното използване на водите и допринасяща за постигането на екологичните цели;
2. адекватен принос на лицата,  използващи водите, диференцирани най-малкото на категории промишленост, домакинства и селско стопанство, към възстановяване на разходите за услуги във водния сектор на базата на икономическия анализ по чл. 332.
§ 15. До въвеждането на нова единна координатна система координатите се определят в координатна система “1970 г.” или в Българска геодезическа система 2000, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 54 от 2001 г.).
§ 16. Системите за единен обмен на информацията по чл. 143, ал. 2, т. 3 и чл. 325, ал. 2 се разработват в срок една година от обнародването на закона.
§ 17. Заварените при влизане в сила на закона незавършени производства по издаване на разрешителни по отменения Закон за водите се приключват при условията и по реда на този закон.
§ 18. (1) 3Собствениците на водовземни съоръжения, които не са включени в националния каталог на водовземните съоръжения при условията на чл. 78, ал. 3, в едногодишен период от влизането в сила на закона могат да заявят пред Министерството на околната среда и водите завеждането на съоръженията в националния каталог.
(2) За целта по ал. 1 собственикът на водовземно съоръжение представя в Министерството на околната среда и водите:
1. документ за собственост на имота, в който е разположено водовземното съоръжение;
2. техническа документация и екзекутивни чертежи за съоръжението;
3. информация за оборудване на устието на съоръжението;
4. координати на съоръжението.
(3) В срок един месец от получаване на документите по ал. 2 съоръжението се включва в националния каталог.
§ 19. Изискванията за качество на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми, въвеждани с други нормативни актове, не могат да бъдат по-малко строги от изискванията, определени по реда на 
чл. 95, ал. 1 от закона.
§ 20. Размерът на тТаксите по чл. 337, ал. 1 и 2 се въвеждат поетапно, като:
1. до 31 декември 2007 г. се заплаща 50 на сто от определения единичен размерата на  таксата;
2. до 31 декември 2010 г. се заплаща 75 на сто от определения единичен размер на  таксатаопределената такса;
3. от 1 януари 2011 г. се заплаща пълният единичен размер на таксата.
§ 21. В случаите, в които със специални изследвания не са определени крайбрежните ивици на реките, като такива се приемат земите от двете страни на реката с широчина от брега на реката съответно не по-малко от  5 м - при надморска височина над 800 м,  7 м - при надморска височина от 600 до 800 м, 10 м - при надморска височина от 300 до 600 м, и 15 м - при надморска височина под 300 м.
§ 22. В случаите, когато законът изисква уведомяване или съобщаване и когато за това не са предвидени правила или прилагането на определена процедура, уведомяването, съответно съобщаването, се извършва по реда на Гражданския процесуален кодекс.
§ 23. (1) На Министерството на околната среда и водите с акт на Министерския съвет се предоставят пунктовете и станциите за мониторинг на количеството на водите, използвани до момента на влизане в сила на закона от Националния институт по метеорология и хидрология.
(2) Директорът на Националния институт по метеорология и хидрология  при Българската академия на науките в срок една година от обнародването на закона подготвя документация за пунктовете и станциите за мониторинг на количеството на водите по ал. 1.
(3) В двумесечен срок от влизането в сила на закона обектите по ал. 1 се актуват по реда на Закона за държавната собственост. 
§ 24. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.) се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите “Закона за водите” се заменят със “Закона за управление на водите”.
2. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 58:
“58. “Водноелектрическа централа” е съвкупност от съоръжения за улавяне, за регулиране чрез изграждане на язовири или други водоподпорни съоръжения, предназначени за задържане на вода, транспортиране на природните води и оползотворяването на тяхната статична или кинетична енергия с цел производство на електричество.”
§ 25.  В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 
1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 10 април 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм. и доп., 
бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г. и бр. 24 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 68:  
а) алинея 7 се изменя така:
“(7) Актуват се находищата на подземни природни богатства, горите, минералните води - изключителна държавна собственост, плажовете и парковете с национално значение, руслата на реките и прилежащите земи на езерата и водоемите, както и земите, заети от вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони около съоръженията за минерални води и водоемите, предназначени за водовземане на води за консумация от човека.”;
б)  в ал. 8, т. 1 думите “коритата на реките” се заличават.
2. В Допълнителните разпоредби се създава § 1а:
“§ 1а. Руслата на реки и прилежащи земи на езерата и водоемите са земите по смисъла на Закона за управление на водите.”
§ 26. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 
1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., 
бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г. и 
бр. 120 от 2002 г.) в чл. 69, ал. 1, т. 1 думите “води, водни обекти и”  се заличават.
§ 27. В Закона за местното управление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г. и бр. 69 от 2003 г.)  в § 7 се правят следните изменения:
	Точка 1 се заличава.

В т. 2 думите “язовири, езера и принадлежащите към тях плажове” се заличават.
§ 28. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г. и бр. 86 от 
2003 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 1 се създава ал. 3:
“(3) Забранява се добивът на подземни богатства в руслата на реките и прилежащите земи на езерата и водоемите и в крайбрежните им ивици и във водоносните хоризонти.”
2. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създават т. 35 и 36:
“35. Руслата на реките, прилежащите земи на езерата и водоемите и крайбрежните им ивици са земите по смисъла на Закона за управление на водите.
36. Водоносни хоризонти се тълкуват по смисъла на Закона за управление на водите.”
§ 29.  В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 92 от 1995 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 6 февруари 1996 г. - бр. 16 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1996 г., бр. 61 и 123 от 1997 г., бр. 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64 и 67 от 1999 г., бр. 12, 64 и 97 от 2000 г., бр. 28 и 63 от 2002 г. и бр. 24 и 80 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения: 
1. В чл. 2 се създава ал. 5:
“(5) Не могат да бъдат предоставяни на концесия във връзка с техния добив  подземните богатства в руслата на реките и прилежащите земи на езерата и водоемите, в крайбрежните им ивици, както и във водоносни хоризонти.”
2. В чл. 4, ал. 1 т. 7 се изменя така:
“7.  минералните води за бутилиране;”.
3. В Преходните и заключителните разпоредби се създават § 3в 
и 3г: 
“§ 3в. Руслата на реките, прилежащите земи на езерата и водоемите и крайбрежните им ивици са земите по смисъла на Закона за управление на водите.
§ 3г. Водоносни хоризонти се тълкуват по смисъла на Закона за управление на водите.”
§ 30.  В Закона за сдруженията за напояване (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 108 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4 се създават ал. 2 и 3:
“(2) При осъществяване на своята дейност сдруженията използват за напояване повърхностни води.
(3) Използването на подземни води за напояване се разрешава само в случаите, в които в Плана за управление на речния басейн  е посочено, че за  съответния район липсва алтернатива за осигуряване на повърхностни води за напояване. “
3. В чл. 57 думите “Закон за водите” се заменят със “Закон за управление на водите”. 
§ 31. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 
2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г. и бр. 36 и 65 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.  Член 85 се изменя така:
“Чл. 85. Водите на територията на една община могат да се ползват за задоволяване на питейно-битови нужди и на други общини, когато са изпълнени изискванията на Закона за управление на водите.” 
2. В чл. 86 ал. 1 се изменя така:
“(1) За опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води, използвани за питейно-битово водоснабдяване, лечение, профилактика, хигиенни цели, спорт и отдих, от замърсяване и други вредни влияния в устройствените планове се предвиждат санитарно-охранителни зони около съоръженията, определени по реда на Закона за управление на водите.”
3. В чл. 87 ал. 1 се изменя така:
“(1) В населени места и селищни образувания със зони за ниско застрояване или в части от тях без канализация битовите отпадъчни води се заустват в индивидуални съоръжения за отвеждане и пречистване на водите (водоплътни изгребни ями), които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания.”
4. В чл. 144, ал. 1 се създава т. 6:
“6. разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или  разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за управление на водите.”
5. В чл. 148 ал. 10 се изменя така:
“(10) При издаване на  разрешение за строеж се спазват и забраните по чл. 88, ал. 1, т. 5, чл. 109, чл. 138 и чл. 180, ал. 1, т. 1, буква “а”, 
т. 2, букви “а” и  “б”, т. 3, буква “а”, т. 4, т. 5, буква “е” и ал. 2 от Закона за управление на водите.”
6. В § 5 от Допълнителните разпоредби т. 4 се изменя така:
"4. Територии с особена териториалноустройствена защита" са защитените територии за природозащита по Закона за защитените територии, зоните за защита на водите по Закона за управление на водите, за културно-историческа защита по Закона за паметниците на културата и музеите, други територии със специфична характеристика, чийто режим на устройство и контрол се уреждат в отделни закони (високопланинските и крайграничните територии, морското крайбрежие, територията на столицата и други), свлачищните територии.”

§ 32.  В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 
1998 г.; изм. и доп., бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г.,  бр. 23, 77 и 91 от 2002 г.) в чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Определянето на забраните и ограниченията за извършване на дейности в границите на вътрешен пояс І от санитарно-охранителните зони, попадащи в защитени територии, се извършва по реда на Закона за управление на водите.”
§ 33. Законът влиза в сила една година след обнародването му в “Държавен вестник”.

Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………………… 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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Приложение № 1, към чл. 22, ал. 1, чл. 27, ал. 1, т. 9, чл. 33, т. 14, чл. 34, чл. 178, 
ал. 1, чл. 185, ал. 1, т. 3, буква “в”, 
чл. 196, ал. 1 и чл. 378, ал. 1, т. 30


СПИСЪК
на водоемите, предназначени за комплексно използване на водите

	І. изградени

1.	язовир “александър стамболийски”
2.	язовир “въча”
3.	язовир “асеновец”
4.	язовир “ахелой”
5.	язовир “батак”
6.	язовир “беглика”
7.	язовир “бели лом”
8.	язовир “белмекен”
9.	язовир “боровица”
10.	 язовир “васил коларов”
11.	 язовир “горни дъбник”
12.	 язовир “домлян”
13.	 язовир “доспат”
14.	 язовир “дяково”
15.	 язовир “еница”
16.	 язовир “жребчево”
17.	 язовир “ивайловград”
18.	 язовир “искър”
19.	 язовир “йовковци”
20.	 язовир “калин”
21.	 язовир “камчия”
22.	 язовир “карагьол”
23.	 язовир “копринка”
24.	 язовир “кричим”
25.	 язовир “кула” 
26.	 язовир “кърджали”
27.	 язовир “малко шарково”
28.	 язовир “МАНДРА”
29.	 язовир “овчарица”
30.	 язовир “огоста”
31.	 язовир “порой”
32.	 язовир “пчелина”
33.	 язовир “пясъчник”
34.	 язовир “рабиша”
35.	 язовир “розов кладенец”
36.	 язовир “сопот”
37.	 язовир “среченска бара”
38.	 язовир “студен кладенец”
39.	 язовир “студена”
40.	 язовир “съединение”
41.	 язовир “тича” 
42.	 язовир “тополница”
43.	 язовир “тошков чарк”
44.	 язовир “тракиец”
45.	 язовир “фисек”
46.	 язовир “христо смирненски”
47.	 язовир “чаира”
48.	 язовир “широка поляна”
49.	 язовир “ясна поляна”
50.	 язовир “ястребино”
51.	 язовир “бебреш” 

ІІ. В процес на изграждане
язовир “Бяла”
язовир “Индже Войвода”
язовир “Кюстендил”
язовир “Мадан”
язовир “Нейковци”
язовир “Пловдивци”
язовир “Раков дол”
язовир “ракочевица”
язовир “Раянци”
10. язовир “Чаталка”
11. язовир “Черни Осъм”
12. язовир “Цанков камък”
13. язовир “луда яна”

Приложение № 2 към чл. 337, ал. 1, чл. 341, ал. 1, чл. 345, ал. 1 и чл. 346, ал. 1 


І. Стойност на единичния размер на таксата за количеството отнети води от водните тела


Цел на използване на отнетата вода


Единичен размер на таксата в лв. на куб. м
1.
Подземни води
 
1.1.
За питейно-битови цели
0,08
1.2.
За производство на бутилирани води и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване 
0,6
1.3.
За развъждане на аквакултури при ползване на изворни води
0,008
1.4.
За напояване на земеделски култури, когато няма друга алтернатива
0,008
1.5
За всички останали цели
0,24



2.
Повърхностни води
 
2.1.
За питейно-битови цели
0,06
2.2.
За напояване на земеделски култури, животновъдство и развъждане на аквакултури
0,008
2.3.
За производство на електроенергия
0,002
2.4.
За охлаждане
0,002
2.5.
За всички останали цели
0,12

 
 
3.
Минерални води
 
3.1.
За профилактика, за спорт и хигиенни цели в лечебни, социални и учебни заведения 
0,24
3.2.
За питейно-битово водоснабдяване, когато няма друга алтернатива
0,08
3.3.
За напояване на земеделски култури, когато няма друга алтернатива
0,008
3.4.
За всички останали цели
0,96
ІІ. Стойност на единичния размер на таксата за ползване на водната среда за изземване на наносните отложения от руслата на реките и прилежащите земи на езерата и водоемите
Единичен размер на таксата за 1 куб. м от засегнатото водно тяло – 1 лв.

ІІІ. СТОЙНОСТИ на единичния размер на таксата за замърсяване на водите

Показател за замърсяване


Единичен размер на таксата за 
1 кг замърсяващо вещество
		
1
2
3
1.
Биологична потребност от кислород - за отпадъчните води от населените места

1.1.
Непречиствана отпадъчна вода
0,64
1.2.
Пречиствана отпадъчна вода
0,4



2.
Химична потребност от кислород - за отпадъчни води от промишлеността




2.1.
Непречиствана отпадъчна вода
0,64
2.2.
Пречиствана отпадъчна вода
0,4
2.3.
При ползване на водна среда
0,64



3.
Индивидуални показатели за замърсяване за отпадъчни води от промишлеността, включително зауствани в канализационните системи на населените места и селищните образувания

3.1.
Разтворени неорганични соли
0,04



3.2.
Неразтворени вещества
0,12



3.3.
Общ азот
2,00



3.4.
Азот нитритен
1,00
1
2
3
3.5.
Общ фосфор
3,80



3.6.
АОХ
15,80



3.7.
Живак
958



3.8.
Кадмий
189



3.9.
Нефтопродукти
5,2



3.10.
Цианиди
2,8



3.11.
Олово, арсен, хром (шествалентен)
4,2



3.12.
Манган
0,8



3.13.
Феноли
2,8



3.14.
Радий 226, Уран естествен, 
200



3.15.
За всички други вещества и показатели
0,16



3.16.
За топлинно замърсяване на  водите за всеки 1оС повишена температура на 1 куб. м отпадъчна вода 
0,02


Приложение № 3


Списък на естествените езера

І. Дунавски район за управление на водите
Поречие на река Искър:
	Чанакгьолски езера – 2

Урдини езера – 6
Еленски езера – 2
Мальовишки езера – 3
Малкомальовишко езеро
Г. Прекоречки езера – 6
Свинско езеро
Йончево езеро
Лопушки езера – 2
Жълтия гьол
Горнолеворечки езера – 5
Водничалски езера – 5
Йозола
Долнолеворечки езера – 3
Погледецки езера – 2
Канарско езеро
Зеленовръшки езера – 2
Червиви езера – 2
Налбантско (Ковачко) езеро
Овчарецко
Прекоречки езера – 2
Мусаленски езера – 7

Поречие на река Осъм:
	Деветашки езера – 33

Езеро Сребърна

Поречие на река Вит
	Блато


ІІ. Черноморски район за управление на водите
Алепу
Атанасовско езеро
Балтата (Батовско езеро)
Бургаско езеро/Вая
Варненско езеро
Дуранкулашко езеро
Дяволско блато
Камчийски блата
Поморийско езеро
Стомополу
Шабленско - Езерецко езеро
Шабленска тузла
Наневска тузла
Балчишка тузла
Аркутино

ІІІ. Източнобеломорски район за управление на водите
Поречие на река Марица
	Маричини езера – 4

Сарагьолски езера – 3
Голямо Ибърско
Чамберлия
Сухо
Чалтъшко
Равничалско
Смолянски езера – 3

ІV. Западнобеломорски район за управление на водите
Поречие на река Струма
	Градински – 3

Воденичарски – 3
Калински езера – 6
Птиче езеро – 1
Отовишки езера – 2
Скакавишко езеро
Седемте рилски езера – 7
Поповски езера – 3
Сухото езеро – 1
Манастирски езера – 5
Дяволски (Джендемски) – 7
Черното – 1
Смрадливите – 5
Група ІІ на река Рилска – 12
Рибни – 4
Маринковски – 3
Мраморецко (Мермерско) – 1
Чернатишки (Караомерички) – 6
Коджакарийца – 1
Влахински – 4
Георгийски – 4
Синивръшко (Синанишко) – 1
Спанополски - 6
Главнишки (Башлийски) – 4
Поленски (Чаирски) - 11
Малокаменишки (Белеметски) – 7
Кукленското (Беговишко) – 1
Кози – 3
Железнишки – 2
Маленкото – 1
Пукнет – 1
Черновръшко – 1
Езерото – 1

Поречие на река Места
	Кардалишки – 3

Казански езера (Казанчалски) – 2
Янчовръшки – 6
Ропалишки – 3
Грънчарски – 3
Якорудски – 3
Баненски – 4
Локвата – 1
Поленишки – 2
Вапски – 2
Скалишки (Реджепски) – 2
Чернополянски (Карааланишки) – 3
Мерджика – 1
Плиткото – 1
Сълзица (Даутовото) – 1
Суходолско – 1
Бъндеришки – 7
Овинати  (Хвойнати) – 4
Тодорини оча – 2
Василашките – 8
Типицки – 4
Стражишки – 3
Стрижишки (Къркъмски) – 2
Валявишки – 10
Превалски – 4
Плешивото – 1
Плешки – 4
Дисилишко – 1
Безбожко – 1
Поповите – 11
Самодивски (Краледворски) – 3
Кременски – 5
Каменишки – 6
Брезнишки – 3
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Ì  Î  Ò  È  Â  È

êúì проекта на Закон за управление на водите


I. Причини, които налагат издаването на акта.
Собствеността и използването на водите в сегашния момент се регламентират от Закона за водите и подзаконовите актове по прилагането му. Действащият Закон за водите урежда и собствеността и ползването на водностопанските системи и съоръжения.
Най-важните проблеми и слабости на нормативната уредба в областта на управление на водите, които се констатират въз основа анализ на законодателството и практиката по неговото прилагане, са:
1. В момента структурата на нормативната уредба е нехомогенна. Материята е уредена в голям брой нормативни актове и трайни обществени отношения в областта на опазването на водите са регламентирани в подзаконови актове.
2. Характерът на нормативната уредба е в голяма степен процесуалноправен и не урежда важни и трайни обществени отношения с материалноправен характер.
3. Действащият Закон за водите:
а) не е напълно хармонизиран с правото на Европейския съюз в областта на водите, най-вече с приетата след влизането в сила на закона Рамкова директива за водите;
б) по същество не разграничава водите като общонационален и неделим природен ресурс и използването им за предоставянето на услуги във водния сектор; 
в) в същото време законът е съвкупност както от материално-правни, така и от процесуалноправни норми, което пречи на неговото прилагане; 
г) в закона не са регламентирани точно правилата за опазване на водите и водните екосистеми и много от императивните разпоредби в подзаконовите актове, регламентиращи опазването на водите, по своето същество доразвиват закона, което е недопустимо;
д) в 5-годишния период на действие на закона не са изпълнени разпоредбите за предоставянето на информация от други държавни органи и общини за изграждането на информационната система за управление на водите;
е) не е създадена национална система за мониторинг на водите, осигуряваща информация за съгласуван и изчерпателен преглед на техните ресурси и състояние, като основа за управлението на водите по отделните поречия и на страната като цяло, включително на трансграничните води;
ж) не са регламентирани критериите за използване на повърхностните води и използването им при осигуряване на максимална полза за обществото и минимално увреждане на околната среда на практика остава с пожелателен характер.
4. Съществуващата колизия между Закона за водите и Закона за подземните богатства по отношение на добива на инертни материали (пясък и баластра) от руслата на реките и изземването на тези материали под нивото на подземните води не е премахната и това води до значително увреждане на водите.
5. Осигуряване ефективно използване на ограничените природни ресурси при сегашното ниво на развитие на техниката и технологиите, при реално съществуващите икономически условия и при тенденция за изменение на климата.
6. След влизането в сила на Закона за водите са приети други закони, които:
а) дават нова дефиниция на понятия, използвани в Закона за водите, което по същество променя смисъла, който е вложен в тях;
б) уреждат по нов начин въпроси на собствеността, като блокират прилагането на разпоредби от Закона за водите, свързани с управлението на водите;
в) уреждат по друг начин дейности, свързани с използването на водите, които в момента са част от предмета на Закона за водите.
За разлика от редица други области в Европейската общност по отношение на управлението на водите не съществува единен модел. Директивата на Европейския съюз, установяваща рамката за управление на водите, приета в края на 2000 г., прави опит за унифицираност на правилата в тази област.
Във връзка с това правителството през юни 2004 г. прие Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, която определя както изискванията към дейностите, свързани с управлението на водите, така и  изискванията към дейностите, свързани с управлението на отраслите във водния сектор и интегриране на отрасловите политики към политиката по управление на водите. 
По отношение на развитието на законодателството с Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор беше прието:
1. Законът за управление на водите да бъде напълно хармонизиран с Рамковата директива по водите, да регламентира изцяло управлението на водите и като рамков закон да определи целите за постигане на добро състояние на водите и мерките, чрез които то ще бъде постигнато, изискванията за икономическото регулиране на дейностите във водния сектор, включително приноса на отделните отрасли в постигането на единната политика в областта на водите.
2. Да бъде изработен Закон за собствеността и управлението на системите и съоръженията, чрез които се използват водите.
3. Да бъде изработен и Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.


II. Цели, които се преследват със Закона за управление на водите.
Дългосрочната цел в управлението на водите е гарантиране устойчиво ползване на водните ресурси за осигуряване на водоснабдяването за питейни нужди на населението и за икономиката  в условията на басейново управление на трансграничните води и на глобално изменение на климата при гарантиране екологичната устойчивост на засегнатите водни системи и националните интереси, свързани с осигуряването на необходимата по количество и качество вода за нуждите на сегашните и бъдещите поколения.
Законът за управление на водите преследва следните цели:
1. Управление на водите, осигуряващо максимална полза за обществото;
2. Управление на трансграничните води на основата на равенството и реципрочността при осигуряване защитата на националните интереси;
3. Увеличаване броя на водните тела с добро състояние на водите;
4. Осигуряване на информация за съгласуван и изчерпателен преглед на ресурсите и състоянието на водите като основа за управлението на водите по отделните поречия и на страната като цяло, включително на трансграничните води;
5. Намаляване товара на замърсяването на повърхностните и подземните води от стопанските отрасли, включително при аварийни ситуации;
6. Увеличаване дела на пречистените отпадъчни води, включително постигането на пречистване на отпадъчните води  от всички населени места с над 2000 еквивалентни жители;
7. Пълно обхващане на стопанските обекти - замърсители на водите, в система за мониторинг и контрол, включително собствен мониторинг;
8. Създаване на механизми за ефективно планиране и усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и на националния капитал при финансирането на инвестициионни обекти за изпълнение на мерките за достигане и поддържане добро състояние на водите;
9. Опазване на подземните води като стратегически резерв за осигуряване на вода за питейно-битови цели;
10. Опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за къпане, както и на защитените територии и защитените зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване;
11. Подобряване качеството на водите, използвани за питейно-битови цели; 
12. Подобряване на информираността и участието при вземане на решения на заинтересуваните страни и обществеността, свързани с управлението на водите;
13. Предотвратяване на извънредни ситуации, предизвикани от вредното въздействие на водите;
14. Осигуряване на нарастващи възможности за развитие на поливно земеделие в страната;
15. Развитие на балнеолечението и профилактиката, използващи ресурсите от минерални води в страната;
16. Стимулиране на ефективното, комплексното и рационалното използване на водните ресурси при сегашното ниво на развитие на техниката и технологиите и при реално съществуващите икономически условия чрез икономическите регулатори;
17. Осигуряване на регламент за защита на българския произход на минералната вода на международния пазар.

III. Същност на най-важните нови положения
Реализирането на поставените в проектозакона цели се основава на:
1. Определяне на водите като национално богатство, върху което не може да се придобива право на собственост, и публично-правния режим за използването им.
2. Възприемане на основните принципи и начала на Рамковата директива за водите, в т.ч.:
а) определяне на водата не като обикновен търговски продукт, а като общо наследство, което трябва да бъде опазвано, защищавано и третирано като такова; 
б) определяне на водата като жизнено важен ресурс;
в) определяне водоснабдяването на населените места и селищните образувания като  услуга от всеобщ интерес с  правото на всеки гражданин за достъп до вода за питейно-битови цели като приоритет на държавната и общинска политика;
г) постигане на устойчиво и рационално използване на водите и опазването им чрез прилагане на икономически регулатори;
д) предприемане на действия за недопускане и отстраняването на щетите от вредното въздействие на водите и замърсяването им при техния източник;  
е) възстановяване  и поддържане на растителната и почвената покривка, влияещи пряко върху възпроизводството на водите;
ж) “замърсителят плаща”;
з) възвръщаемост на разходите за услуги във водния сектор,  включително разходите за опазване на водите и за  ресурса води; 
и) защита на обществения интерес чрез осигуряване на съгласувани действия и сътрудничество на всички нива на управление; 
к) включване на обществеността в процесите на обсъждане и вземане на дългосрочни решения и при приемане на програми за действия;
л) осигуряване на достоверна информация за състоянието на водите за задоволяване на националните и обществените потребности;
м) интегриране на дейностите за опазване на водите и устойчивото им ползване в различните отрасли на водния сектор;
н) насърчаване използването на новите технически постижения за икономично потребление на води и подобряване ефективността на съществуващите водоснабдителни системи и съоръжения;
о) координиране управлението на водите в трансграничните речни басейни на басейново и на национално ниво.
3. Регламентиране на основните принципи на управление на трансграничните води на основата на равенството и реципрочността при осигуряване защитата на националните интереси.
4. Ясно дефиниране на компетентността на органите по прилагане на закона.
5. Определяне на органите, които интегрират отрасловите политики във водния сектор към държавната политика по управление на водите.
6. Определяне на екологичните цели за достигане и поддържане на добро състояние на водите.
7. Определяне на характеристиките, определящи състоянието на водите.
8. Планиране на управлението на речните басейни чрез дефиниране на конкретни мерки за подобряване състоянието на водите, отчитане изпълнението на мерките и постигнатия ефект от прилагането им.
9. Регламентиране участието на цялата заинтересувана общественост в процеса на разработване на плановете за управление на речните басейни и в процеса на вземане на решения при управление на водите.
10. Включване на научния потенциал на страната при методическото осигуряване на управлението на водите, както и при приемането на конкретни решения, свързани с изпълнението на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите.
11. Законово регламентиране на условията за опазване на водите от замърсяване с рискови и опасни вещества, с нитрати от земеделски източници, на подземните, повърхностните и морските води, както и на водите, предназначени за консумация от човека, за къпане, за обитаване от рибни видове и черупкови организми и други, които до момента са уредени в подзаконови актове.
12. Въвеждане на облекчен регистрационен режим при предоставяне на право за използване на водите.
13. Ясно дефиниране на процедурите и необходимите документи при предоставяне на правото за използване на водите и на процедурите за изменение, продължаване, отнемане и ограничаване на вече предоставени права.
14. Определяне на ясни критерии за преценка и отказ за издаване на разрешително.
15. Дефиниране на зони за защита на водите, за опазване на водите и/или на екосистемите, пряко зависещи от тях, и на ограниченията върху правото на собственост в тези зони.
16. Регламентиране на дейностите, свързани със защитата от вредното въздействие на водите, поддържането на водовземните съоръжения за питейно водоснабдяване в кризисни ситуации, както и управлението и координацията на действията при извънредни  ситуации.
17. Изключване от обхвата на закона на обществените отношения, свързани със собствеността и ползването на системите и съоръженията за използване на водите и с предоставянето на услуги във водния сектор, и регламент те да се уредят със специални закони при спазване на принципите, възприети в Закона за управление на водите.
18. Дефиниране на случаите, в които се нарушават обществените интереси, свързани с водите.
19. Въвеждане на икономическо регулиране, осигуряващо постигане и поддържане на доброто състояние на водите в Република България, средства за изпълнение на програмите от мерки, ценова политика при предоставяне на  услуги във водния сектор, стимулираща ефективното използване на водите, и принос на всички отрасли от водния сектор в процеса на постигане  целите на този закон.
20. Въвеждане на икономически анализ на водоползването за целите на планирането, оценката на възстановяването на разходите за услуги във водния сектор, включително разходите за ресурса и за опазване на водите, и преценка за най-ефективния от гледна точка на съотношението разходи - ефект комплекс от мерки, който да бъде включен в програмите от мерки.
21. Определяне в закона на таксите за използване на водите и въвеждане на механизъм за отлагане заплащането на таксата и за освобождаване от заплащането на такса при строителството на съоръжения за намаляване замърсяването на водите.
22. Подробен регламент на наказателна отговорност за нарушаване изискванията на закона.

IV. Очаквани резултати от прилагането на закона
Основните очаквани резултати от прилагането на закона са:
1. Осъществяване на интегрирано управление на водите в Република България, включително в различните отрасли на водния сектор, при осигуряване на максимална полза за обществото.
2. Постигане добро състояние на водите в Република България до 2015 г. в условията на изменение на климата.
3. Осигуряване на системна и достоверна информация за вземане на управленски решения по отношението на ползването и опазването на водите чрез изграждане и поддържане на Националната система за мониторинг на водите, в т.ч. на трансграничните води.
4. Осигуряване стопанисването на минералните води - изключителна държавна собственост.
5. Изпълнение на поетите от правителството ангажименти във връзка с присъединяването на страната ни към Европейския съюз и осигуряване изграждането на канализационните системи, в т.ч. пречиствателните станции за отпадъчни води от населените места с над 2000 еквивалентни жители до 2015 г.
6. Внасяне на прозрачност в дейността на държавните  органи и създаване на правила, по които ще се осъществява контролът на обществото върху дейността на администрацията.
7. Разграничаване сферите на дейност на различните ведомства, елиминиране дублирането на административни дейности и бягството от отговорност при извършване на административни услуги.
8. Осигуряване участието на обществеността при разработването на плановете за управление на речните басейни, ангажиране на заинтересуваната общественост и засегнатите лица при вземането на решения, свързани с управлението на водите, в условията на публичност и прозрачност на процедурите за издаване на разрешителни.
9. Предоставяне на основната част от управленските функции, които сега се упражняват от Министерството на околната среда и водите, на басейновите органи за управление на водите и на други регионални органи като предпоставка за по-голямо доверие към процеса на управление.
10. Създаване на икономически стимули за ефективно и екологосъобразно използване на водите при осигуряване на максимална полза за обществото.
11. Създаване на задръжки за нарушаване на закона чрез налагане на справедливи санкции и глоби в зависимост от тежестта на нарушението.
12. Повишаване авторитета на страната и осигуряване на съществени аргументи в процеса на присъединяване и след присъединяването й към Европейския съюз като достоен и равнопоставен член.
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Íà îñíîâàíèå чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България èçïðàùàì Âè îäîáðåíèÿ ñ Ðåøåíèå ................... íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò îò 2005 ã. ïðîåêò íà Закон за управление на водите.



ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:

(Симеон Сакскобургготски)




