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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 
 

Проект! 
 
 

З А К О Н 
за изменение и допълнение на Закона за водите 

 
 
Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., изм. и доп., 
бр. 81 от 6.10.2000 г., в сила от 6.10.2000 г., бр. 34 от 6.04.2001 г., 
бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 108 от 14.12.2001 г., бр. 47 от 
10.05.2002 г., в сила от 11.06.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 91 
от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 42 от 
9.05.2003 г., изм., бр. 69 от 5.08.2003 г., бр. 84 от 23.09.2003 г., доп., 
бр. 107 от 9.12.2003 г., бр. 6 от 23.01.2004 г., изм., бр. 70 от 
10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 18 от 25.02.2005 
г., в сила от 20.01.2005 г., изм., бр. 77 от 29.07.2005 г., изм. и доп., 
бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 29 от 
7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и 
доп., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., бр. 65 от 
11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., попр., бр. 66 от 15.08.2006 г., 
изм., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 108 от 
29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 22 от 13.03.2007 г., в сила от 
11.02.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и 
доп., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм., бр. 52 от 6.06.2008 г., бр. 70 от 
8.08.2008 г., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.05.2009 г. 
 
 

§ 1. В чл. 2а, ал. 1, т. 2 след текста “питейно-битови цели 
като” се допълва текста “основна жизнена потребност е”. 

 
§ 2. Създава се нов член 10а със следното съдържание: 
“Чл. 10а. (1) Министерският съвет определя общата 

държавна политика за развитие на водоснабдяването и 
канализацията (ВиК), като част от водостопанската политика на 
страната. 

(2) Министерският съвет приема Стратегия за развитие и 
управление на водоснабдяването и канализацията в Република 
България за период, не по-малък от 10 години.  

(3) Със стратегията  по ал. 2 се определят основните цели, 
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приоритетите, етапите и необходимите средства и източниците на 
финансиране за изграждане и развитие на ВиК системите и  за 
повишаване на качеството на ВиК услугите. 

(4) Политиката за развитие на водоснабдяването и 
канализацията се провежда от: 

1. министърът на регионалното развитие и 
благоустройството; 

2. общинските съвети и кметовете на общини.” 
 
§ 3. Създава се нов член 10б със следното съдържание: 
“Чл. 10б. (1) Министърът на регионалното развитие и 

благоустройството осъществява държавната политика в областта 
на развитие на водоснабдяването и канализацията на национално 
ниво, в това число: 

1. разработва и предлага на Министерския съвет Стратегия 
за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията 
в Република България; 

2. осъществява координация и контрол по изпълнението на 
Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и 
канализацията; 

3. разработва и предлага на Министерския съвет проекти 
на нормативни актове, свързани с управлението и развитието на 
водоснабдяването и канализацията; 

4. издава подзаконови нормативни актове, свързани с 
управлението и развитието на водоснабдяването и 
канализацията, в случаите, когато това е предвидено със закон; 

5. координира управлението на ВиК системите и 
съоръженията на национално ниво; 

6. изпълнява функциите на принципал на търговските 
дружества - ВиК оператори, в които държавата е едноличен 
собственик на капитала и на търговските дружества - ВиК 
оператори, с държавно участие в капитала; 

7. създава и поддържа Единната информационна система, 
в това число и регистъра на ВиК операторите и обслужваната от 
тях територия; 

8. одобрява краткосрочни и средносрочни програми за 
проучване, проектиране и изграждане на ВиК системи публична 
държавна собственост, в съответствие с приетата Стратегия за 
развитие и управление на водоснабдяването и канализацията и 
регионалните генерални планове на ВиК системите и 
съоръженията на съответните обособени територии, а също и 
подпомага общините при изпълнението на програмите им по 
чл.10в, ал. 1, т. 1; 
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9. осъществява контрол в предвидените от закона случаи. 
(2) Министърът на регионалното развитие и 

благоустройството, при осъществяването на координирането на 
управлението на ВиК системите и съоръженията на национално 
ниво: 

1. координира промените в границите на обособените 
територии и обнародва в „Държавен вестник” решенията на 
Асоциациите по ВиК за промяна на границите на обособените 
територии; 

2. осигурява обединяването на регионалните генерални 
планове на ВиК системите и съоръженията в сборен документ на 
национално ниво за нуждите на управление на сектор „ВиК”; 

3. дава методически указания за разработването на 
регионалните генерални планове на ВиК системите и 
съоръженията и генералните планове на агломерации над 10 000 
е.ж. на ВиК системите и съоръженията и инвестиционните 
програми към тях;   

4. координира дейността на Асоциациите по ВиК. 
(3) Министърът на регионалното развитие и 

благоустройството, в качеството си принципал на търговските 
дружества - ВиК оператори, в които държавата е едноличен 
собственик на капитала и на търговските дружества - ВиК 
оператори, с държавно участие в капитала: 

1. одобрява програми за преструктуриране на търговските 
дружества - ВиК оператори, в които държавата е едноличен 
собственик на капитала; 

2. предлага за одобряване от съответните общи събрания 
програми за преструктуриране на търговските дружества - ВиК 
оператори, с държавно участие в капитала; 

3. сключва договорите за възлагане и  за контрол на  
управление на търговските дружества- ВиК оператори, в които 
държавата е  едноличен собственик на капитала, а когато 
държавата е собственик на над 50 на сто от капитала – сключва 
договорите след оправомощаване от общото събрание;  

4. в договорите по т. 3 определя основни показатели за  
дейността  на ВиК операторите    в съответствие с одобрените от 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране бизнес 
планове и контролира  изпълнението на тези показатели на 
основание Правилника за упражняване правата на държавата в 
търговските дружества с държавно участие в капитала; 

5. осъществява контрол над дейността по предоставяне на 
услуги от ВиК операторите, като за целта получава от тях данни, 
определени в чл. 198у, ал. 2, т. 1, т.  2 и т. 3;  
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6. при условията и по реда на Закона за държавните 
помощи прави уведомление за предоставяне  при необходимост 
на държавни помощи на ВиК оператори.” 

 
§ 4. Създава се нов член 10в със следното съдържание: 
“Чл.10в. (1) Общинският съвет: 
1. приема програма за развитието на водоснабдяването и 

канализацията на територията на общината, в съответствие с 
приетата Стратегия за развитие и управление на 
водоснабдяването и канализацията, общинския план за развитие 
и програмата за реализация на общинския план за развитие, 
изготвени в съответствие със Закона за регионалното развитие, а 
също и с регионалния генерален план на ВиК системите и 
съоръженията на обособената територия и генералните планове 
на агломерации над 10 000 е.ж. на ВиК системите и 
съоръженията; 

2. приема програма за преструктуриране на търговските 
дружества - ВиК оператори, в които общината е едноличен 
собственик на капитала;  

3. приема и предлага за одобряване от  съответните общи 
събрания програми за преструктуриране на търговските 
дружества - ВиК оператори, с общинско участие в капитала;  

4. одобрява договорите за възлагане и за контрол на 
управлението на търговските дружества - ВиК оператори, в които  
общината е едноличен собственик на капитала; 

5. разглежда и изразява становище по разработените от 
ВиК операторите бизнес планове; 

6. определя представителите на общината в органите за 
управление на търговските дружества - ВиК оператори, с 
общинско участие в капитала; 

7. определя представителите на общината в Асоциацията 
по ВиК и съгласува мандата на представителя на общината за 
съответните заседания на тази асоциация; 

8. действа като лице, отговорно за координирането на 
управлението на ВиК системите и съоръженията на обособената 
територия, в предвидените в този закон случаи. 

(2) Кметът на общината: 
1. разработва и предлага за одобрение от Общинския съвет 

програмите по ал. 1, т. 1 и по ал. 1, т. 2; 
2. осъществява координацията по подготовката и 

реализацията на проектите за В и К инфраструктура , които се 
реализират с безвъзмездна помощ чрез оперативните програми 
финансирани от Кохезионния и Структурните фондове на 
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Европейския съюз; 
3. предвижда в общите и подробни устройствени планове 

мероприятията, необходими за развитието на водоснабдяването 
и канализацията в общината, в съответствие с регионалните 
генерални планове и генералните планове на агломерациите над 
10 000 е.ж.; 

4. сключва договорите за възлагане на управлението на 
търговските дружества - ВиК оператори, в които общината е  
едноличен собственик  или когато е собственик на  над 50 на сто 
от капитала , ако е оправомощен от общото събрание; 

5. определя основни показатели за дейността на ВиК 
операторите по т. 4 и основни показатели за развитието им в 
съответствие с одобрените от Държавната комисия за енергийно 
и водно регулиране бизнес-планове и контролира  изпълнение на 
тези показатели, а също и отчита изпълнението на показателите 
пред Общинския съвет; 

6. участва като представител на общината в Асоциацията 
по ВиК; 

7. осъществява контрол в предвидените от закона случаи.” 
 
§ 5. Създава се нов член 10г със следното съдържание: 
“Чл.10г. Министърът на регионалното развитие и 

благоустройството и министърът на околната среда и водите имат 
право на безплатен достъп до информационните системи и 
документите на други държавни органи и органи на местното 
самоуправление, както и всички институции и органи, 
поддържащи регистри и информационни системи, предвидени в 
закон, когато данните от информационните системи и 
документите засягат регулиране на ВиК услугите и собствеността 
върху ВиК системите и съоръженията.” 

 
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В точка 1 след текста “водохранилищата им” се 
допълва текста “до най - високо водно ниво, прилежащите им 
съоръжения”. 

2. Създават се нови точки 5-7 със следното 
съдържание: 

“5. водоснабдителните системи или части от тях, 
включващи мрежи и съоръжения за отнемане, съхраняване и 
транспортиране на водите - водовземни съоръжения, резервоари и 
довеждащи водопроводи, чрез които се доставя вода до уличните 
водопроводни мрежи за потребителите на територията на повече 
от една община;” 
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“6.пречиствателни станции или съоръжения и съоръжения 
за обеззаразяване на вода за питейно – битови цели и обществени 
нужди, за производствени, промишлени и други дейности с 
търговски характер, когато са предназначени за потребителите на 
повече от една община;” 

“7.отвеждащите канализационни колектори с прилежащите 
им съоръжения и пречиствателните станции и съоръжения за 
отпадъчни води, които обслужват потребителите на територията на 
повече от една община.” 

 
§ 7. Член 13 се обособява като алинея 1 и се създава нова 

ал. 2 със следното съдържание: 
“(2)    Ал.1, т. 5 , т. 6 и т. 7 не се прилагат в случаите, когато 

обектите попадащи в техния  обхват се финансират чрез 
фондовете на Европейския съюз и средствата са предоставени на 
съответните общини.” 

 
§ 8. Създава се нов член 15а със следното съдържание: 
“Чл. 15а. Частна държавна собственост са сградните 

водопроводни инсталации и вътрешните водопроводни мрежи и 
съоръжения, разположени в имотите,  собственост на държавата, 
до измервателните уреди на водопроводните отклонения за 
присъединяване към уличната водопроводна мрежа и 
канализационните мрежи и съоръжения, отвеждащи отпадъчните 
води от тези имоти до ревизионните шахти за присъединяване към 
уличните канализационни мрежи.” 

 
§ 9. В чл. 19, точка 4 се правят следните изменения и 

допълнения: 
1. След текста “имуществото на търговски дружества” 

се допълва текста “, различни от ВиК операторите с държавно и/или 
общинско участие в капитала,”. 

2. Букви “а”- “в” придобиват следната редакция: 
“а)водоснабдителните системи или части от тях, 

включващи мрежи и съоръжения за отнемане, пречистване, 
обеззаразяване, съхраняване и транспортиране на водите - 
водовземни съоръжения, пречиствателни станции или 
съоръжения, съоръжения за обеззаразяване, резервоари и 
довеждащи водопроводи, чрез които се доставя вода за 
потребителите на територията на общината, с изключение на тези 
по чл. 13, ал. 1, т. 5 и т. 6, както и уличните разпределителни 
водоснабдителни мрежи в урбанизираните територии и 
водопроводните отклонения до измервателните уреди в имотите 
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на потребителите;” 
“б) уличните канализационни мрежи и дъждоприемните 

шахти в урбанизираните територии и отвеждащите 
канализационни колектори с прилежащите им съоръжения и 
пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води, които 
обслужват потребителите на територията на общината, с 
изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 7;” 

“в) язовирите и микроязовирите, с изключение на тези по 
чл. 13, т. 1, както и водохранилищата им до най-високо водно ниво, 
а също и прилежащите им съоръжения и събирателните им 
деривации, без съдържащите се в тях води;” 

3. Буква “е” се отменя. 
4. Създава се нова точка 5 със следното съдържание: 

“5. земите от най-вътрешния пояс на санитарно-
охранителните зони на водоизточниците  и съоръженията за 
водоснабдяване на населените места в общината, с изключение на 
тези по чл.15. ” 

 
§ 10. Член 19 се обособява като алинея 1 и се създаде нова 

ал. 2 със следното съдържание: 
“(2)  Публична общинска собственост са и обектите, 

посочени в чл. 13, ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7, които се финансират със 
средства от Европейските фондове предоставени на съответните 
общини. Дяловото участие на общините, които изграждат обекта се 
определя пропорционално на размера на предоставените им 
средства. ” 

 
§ 11. В чл. 22 се създава нова ал. 3 със следното 

съдържание: 
“(3) Частна общинска собственост са сградните 

водопроводни инсталации и вътрешните водопроводни мрежи и 
съоръжения, разположени в имотите,  собственост на общината, 
до измервателните уреди на водопроводните отклонения и 
канализационните мрежи и съоръжения, отвеждащи отпадъчните 
води от тези имоти до уличните канализационни мрежи.” 

 
§ 12. В чл. 24 се създават нови точки 8-10 със следното 

съдържание: 
“8.  В и К системи  или части от тях, изградени със средства 

на потребителите - физически или юридически лица, които 
обслужват само имоти на изградилите ги потребители;” 

“9. сградните водопроводни инсталации и вътрешните 
водопроводни мрежи, разположени в имотите на потребителите, 
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до измервателните уреди на водопроводните отклонения;” 
“10. канализационните мрежи и съоръжения, отвеждащи 

отпадъчните води от имотите на потребителите до уличните 
канализационни мрежи.” 

 
§ 13. Чл. 96а се отменя. 
 

§ 14. Създава се нова Глава 11А със следното съдържание: 
 “Глава единадесет А. ПЛАНИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, 

УПРАВЛЕНИЕ И ОПЕРИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И 
КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ   

 
Раздел І. Управление на водоснабдителни и канализационни 

системи и съоръжения   
 
Чл. 198а. (1) Територията на страната за нуждите на 

управлението, планирането, изграждането и оперирането на ВиК 
системите и съоръженията се разделя на обособени територии.  

(2) Особената територия обхваща територията на настоящите 
регионални и общински ВиК оператори, включени в регистъра по 
чл. 10б, ал. 1, т. 7. 

(3) Границите на особената територия може да се разширяват 
или намаляват в зависимост от включването или изключването на 
общини в нея. 

(4) Решенията за разширяване или намаляване на 
обособената територия се вземат от лицето отговорно за 
управлението на ВиК системите и съоръженията на обособената 
територия.  

(5) Обособената територия прекратява съществуването си, 
когато общините в нея се влеят в друга обособена територия. 

(6) Решението за прекратяване на съществуването на 
обособената територия и вливането на общините от нея в друга 
обособена територия се взема от лицето, отговорно за 
управлението на ВиК системите и съоръженията на обособената 
територия.  

 
Чл. 198б. Управлението на ВиК системите и съоръженията се 

осъществява от: 
1. министъра на регионалното развитите и 

благоустройството, който координира на управлението на ВиК 
системите и съоръженията на национално ниво и 

2. лица, отговорни за управлението на ВиК системите и 
съоръженията на обособените територии. 
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Чл. 198в. (1) Лицето, отговорно за управлението на ВиК 

системите и съоръженията на обособената територия се определя 
както следва: 

1. тогава, когато в границите на обособената територия 
попадат ВиК системи и съоръжения собственост само на една 
община и няма никаква държавна собственост, лицето, отговорно 
за управлението на ВиК системите и съоръженията на тази 
обособена територия е съответният Общински съвет. 

2. тогава, когато в границите на обособената територия 
попадат ВиК системи и съоръжения  собственост на държавата и 
ВиК системи и съоръжения  собственост на една или повече 
общини, лицето, отговорно за управлението на ВиК системите и 
съоръженията на обособената територия е Асоциацията по ВиК, в 
която участват: 

а) държавата и няколко общини, ако собствеността 
разпределена между държавата и повече от една община и  

б) държавата и една община, ако собствеността 
разпределена между държавата и само тази община.  

(2) Лицето, отговорно за управлението на ВиК системите и 
съоръженията на обособената територия има следните права и 
задължения: 

1. определя ВиК оператора по облекчената процедура по този 
закон или като провежда законовите процедури за избор на 
оператор по Закона за концесиите (ЗК) или по Закона за 
обществените поръчки (ЗОП); 

2. сключва договора с ВиК оператора за възлагане на 
дейностите по предоставянето на ВиК услугата и поддържане на 
ВиК системите и съоръженията; 

3. контролира изпълнението на задълженията на ВиК 
оператора, съгласно договора му; 

4. изработва и след съответното съгласуване приема 
регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията и 
генералния план на агломерации над 10 000 е.ж. на ВиК системите 
и съоръженията на съответната територия;  

5. изработва и след съответното съгласуване приема 
дългосрочната инвестиционна програма към регионалния 
генерален план на ВиК системите и съоръженията и дългосрочната 
инвестиционна програма към генералния план на агломерации над 
10 000 е.ж. на ВиК системите и съоръженията на съответната 
територия;  

6. съгласува бизнес плана на ВиК оператора; 
7. съгласува общите условия на договорите между ВиК 
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оператора и потребителите за предоставяне на В и К услуги преди 
одобряването им от Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране; 

8. тогава, когато има повече от един собственик на ВиК 
мрежата и съоръженията, разпределя между собствениците 
полученото концесионното плащане или други средства платени от 
ВиК оператора по силата на договора за опериране, съобразно 
процентното им участие в Асоциацията по ВиК;  

9. приема решения за включване на общини в обособената 
територия; 

10. приема решения за изключване на общини от 
обособената територия; 

11. приема решение за премахване на обособената 
територия и вливането на общините от нея в друга обособена 
територия; 

12. има право на безплатен достъп до информационните 
системи и документите на други държавни органи и органи на 
местното самоуправление, както и всички институции и органи, 
поддържащи регистри и информационни системи, предвидени в 
закон, когато данните от информационните системи и документите 
засягат регулиране на ВиК услугите и собствеността върху ВиК  
системите и съоръженията. 

(3) Лицето, отговорно за управлението на ВиК системите и 
съоръженията на обособената територия може да задължава ВиК 
оператора да поема финансови задължения за осигуряване на 
средства за развитие на ВиК инфраструктурата при едновременно 
наличие на следните условия: 

1. такава възможност е предвидена в договора с ВиК 
оператора; 

2. средствата ще се използват за финансиране на проекти от 
одобрената  инвестиционна програма към регионалните генерални 
планове или към генералните планове на агломерации над 10 000 
е.ж.; 

3. финансовото състояние на ВиК оператора позволява 
поемането и обслужването на тези задължения; 

4. поемането на тези задължения няма да се отрази 
негативно върху социалната поносимост на цената на ВиК 
услугата. 

(4) Намерението да се поемат от ВиК оператора финансови 
задължения за осигуряване на средства за развитие на ВиК 
инфраструктурата се отразява в бизнес плана на оператора и се 
одобрява от ДКЕВР. 

(5) До одобрението от ДКЕВР на бизнес плана, с включените 
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в него задължения, ВиК оператора не поема финансовите 
задължения вменени от лицето, отговорно за управлението на ВиК 
системите и съоръженията на обособената територия. 

(6) Предоставените на собствениците на ВиК мрежата и 
съоръженията средства, получени от концесионното плащане или 
от ВиК оператора по силата на договора за опериране, 
приоритетно се инвестират от получателите си в поддържането, 
модернизацията и разширението на ВиК системите и 
съоръженията на съответната обособена територия. 

 
Чл. 198г. (1) Асоциацията по ВиК е обединение на 

собствениците на ВиК системите и съоръженията на обособената 
територия за извършване на общественополезна дейност – 
осигуряване на водоснабдяването и канализацията в тази 
територия. 

(2) Асоциацията по ВиК е публично правна организация - 
юридическо лице по смисъла на Закона за концесиите и на Закона 
за обществените поръчки. 

(3) Асоциацията по ВиК е със седалище в областната 
администрация на съответната област. 

(4) Асоциацията по ВиК се представлява от председателя си. 
(5) Председателят на Асоциацията по ВиК подписва 

договорите с ВиК оператора, независимо дали оператора е избран 
по реда на Закона за концесиите, по реда на Закона за 
обществените поръчки или се определя по реда на този закон, 
защото се намира в хипотезата на завареното положение. 

(6) Председателят на Асоциацията по ВиК изпълнява 
функциите на: 

1. органа, което представлява публичноправната 
организация, по смисъла на чл. 17, ал. 1, т. 3 от  Закона за 
концесиите; 

2. лицето, което управлява публичноправната организация, 
по смисъла на чл. 19, ал. 3 от Закона за концесиите; 

3. органа, извършил подготвителните действия за 
предоставяне на концесията по смисъла на Закона за концесиите; 

4. органа, който организира провеждането на процедурата за 
предоставяне на концесия по смисъла на Закона за концесиите; 

5. органа, който представлява концедента по концесионния 
договор по смисъла на Закона за концесиите. 

(7) Председателят на Асоциацията по ВиК представя до края 
на месец януари на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството доклад относно дейността на съответната 
Асоциация по ВиК през изминалата година. 
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(8) Към Асоциациите по ВиК могат да се назначава 
администрация, като служителите се определят и наемат по реда 
на Кодекса на труда или по реда на Закона за задълженията и 
договорите. 

(9) Разходите за дейността на Асоциацията по ВиК се 
осигуряват от държавата и общините като се разпределя между 
участниците, съобразно процентното съотношение на гласовете 
им.  

(10) Държавата и общините поемат тези средства за сметка 
на бюджета на  Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството и на бюджетите на общините.   

(11) Асоциацията по ВиК ежегодно подготвя и приема своят 
бюджет. 

(12) Асоциацията по ВиК предоставя на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и на общините 
необходимата информация за подготовка на техните бюджети в 
сроковете определени за подготовка на Държавния бюджет за 
съответната година. 

 
Чл. 198д. Министърът на регионалното развитие и 

благоустройството и общинските съвети делегират на Асоциацията 
по ВиК правото да управлява съответната собственост на ВиК 
системите и съоръженията. 

 
Чл. 198е. (1) Тогава, когато в една обособена територия има 

ВиК системи и съоръжения държавна и общинска собственост в 
Асоциацията по ВиК участва 1 представител на държавата и по 1 
представител на общините в обособената територия. 

(2) Представителят на държавата в Асоциацията по ВиК е 
областният управител на територията на областта, на която 
попада съответната обособена територия, а когато съответната 
обособена територия попада на територията на две или повече 
административни области – представител на държавата е 
областният управител на областта, на територията на която се 
намира по – голямата част от обособената територия. 

(3) Преди всяко отделно заседание на съответната 
Асоциация по ВиК областният управител съгласува с министъра на 
регионалното развитие и благоустройството и с министъра на 
околната среда и водите, в рамките на  функции им по прилагане 
на съответната държавна политика, позицията на държавата по 
въпросите от дневния ред на заседанието и получава мандат за 
представяне на позицията. 

(4) След всяко заседание на съответната Асоциация по ВиК  
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областният управител информира писмено министъра на 
регионалното развитие и благоустройството и министъра на 
околната среда и водите за обсъжданите въпроси и взетите 
решения на заседанието. 

(5) Общинският съвет определя представителя на 
съответната общината и го упълномощава да представлява 
общината в Асоциацията по ВиК. 

(6) Представителят на общината в Асоциацията по ВиК е 
кметът на общината, а при невъзможност той да участва, 
Общинския съвет определя  за представител в Асоциацията по 
ВиК негов заместник. 

(7) Преди всяко отделно заседание на съответната 
Асоциация по ВиК представителят на общината съгласува с 
Общинския съвет позицията на съответната община по въпросите 
от дневния ред на заседанието и получава мандат за представяне 
на позицията, по ред приет от Общинския съвет.  

(8) След всяко заседание на съответната Асоциация по ВиК 
представителят на общината информира Общинския съвет за 
обсъжданите въпроси и взетите решения на заседанието, по ред 
приет от Общинския съвет. 

(9) Председател на Асоциацията по ВиК е съответния 
областен управител.  

 
Чл. 198ж. (1) Тогава, когато в съответната Асоциация по ВиК 

участва държавата и повече от една община, държавата има право 
на глас с тежест - 35 % от гласовете, а всички общини разпределят 
помежду си 65 % от гласовете, пропорционално на броя на 
населението им. 

(2) Тогава, когато в съответната Асоциация по ВиК участва 
държавата и една община, държавата има право на глас с тежест - 
35 % от гласовете, а общината има право на глас с тежест - 65 % 
от гласовете. 

(3) В случаите по ал. 1, решенията в Асоциацията по ВиК се 
взимат с мнозинство от 3/4 от всички гласове, а не от 
присъстващите на заседанието, с изключение на решенията за 
включване в и изключване от обособената територия общини, и 
решението за премахване на обособената територия и вливането 
на общините от нея в друга обособена територия се взема от 
лицето, отговорно за управлението на ВиК системите и 
съоръженията на обособената територия, които се взимат с 
единодушие. 

(4) В случаите по ал. 2, решенията в Асоциацията по ВиК се 
взимат с единодушие. 
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Раздел ІІ. Планиране на развитието на водоснабдителните и 

канализационните системи и съоръжения   
 
Чл. 198з. (1) Планирането на развитието на ВиК системите и 

съоръженията се извършва чрез: 
1. регионални генерални планове на ВиК системите и 

съоръженията (регионални генерални планове) и  
2. генерални планове на агломерации над 10 000 е.ж. на ВиК 

системите и съоръженията (генерални планове на агломерации). 
(2) За една обособена територия може да има само един 

регионален генерален план и колкото е необходимо генерални 
планове на агломерации. 

(3) Плановете по ал. 1 се изготвят с времеви хоризонт от 25 
години. 

(4) Регионалните генерални планове обхващат цялата 
обособена територия и съдържат най - малко: 

1. анализ на състоянието и на нуждите на ВиК системите и 
съоръженията на съответната територия; 

2. анализ на цената и на качеството на предоставените ВиК 
услуги в обособената територия въз основа на съществуващите 
системи и съоръжения както и прогноза за развитие на ВиК 
услугата в контекста на развитие на ВиК системите и 
съоръженията, за 25 годишен период, с цел удовлетворяване на 
потребителите и постигане на оптимално съотношение  на обхват 
на услугата, качество на услугата и социална приемливост на 
цената;  

3. целите и приоритетите за развитие на ВиК системите и 
съоръженията в обособената територия, чрез които се постига 
покриване на несъответствията с европейското законодателство по 
събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води от 
урбанизираните територии; 

4. населени места над 10 000 екв. жители, за които се 
предвиждат изготвянето на генерални планове на агломерации и 
индикативен график за приемането на тези планове.  

(5) Генералните планове на агломерации обхващат само 
съответната агломерация и съдържат най - малко: 

1. анализ на състоянието и на нуждите на ВиК системите и 
съоръженията в съответната агломерация; 

2. анализ на цената и на качеството на предоставените ВиК 
услуги в агломерацията въз основа на съществуващите системи и 
съоръжения както и прогноза за развитие на ВиК услугата в 
контекста на развитие на ВиК системите и съоръженията, за 25 
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годишен период, с цел удовлетворяване на потребителите и 
постигане на оптимално съотношение  на обхват на услугата, 
качество на услугата и социална приемливост на цената;  

3. целите и приоритетите за развитие на ВиК системите и 
съоръженията в агломерацията, чрез които се постига покриване 
на несъответствията с европейското законодателство по събиране, 
отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните 
територии. 

(6) Генералните планове на агломерации в рамките на една 
обособена територия трябва да са съобразени и съподчинени на 
регионалния генерален план. 

 
Чл. 198и. (1) Регионалните генерални планове и генералните 

планове на агломерации се изготвят от лицето, отговорно за 
управлението на ВиК системите и съоръженията на обособената 
територия както следва: 

1. от Асоциацията по ВиК – тогава когато тя е лицето, 
отговорно за управлението на ВиК системите или  

2. от съответния Общинския съвет – тогава когато той е 
лицето, отговорно за управлението на ВиК системите. 

(2) Регионалните генерални планове и генералните планове 
на агломерации могат да се изготвят от лицето, отговорно за 
управлението на ВиК системите или то да възлага изготвянето им 
на външни изпълнители самостоятелно или съвместно с 
дългосрочните инвестиционни програми към тях. 

(3) Регионалните генерални планове и генералните планове 
на агломерации се преглеждат и при необходимост се 
актуализират от лицето, отговорно за управлението на ВиК 
системите на 5 годишен период. 

 
Чл. 198й. (1) Преди приемането им регионалните генерални 

планове и генералните планове на агломерации: 
1. подлежат на екологична оценка по реда но Закона за 

опазване на околната среда; 
2. се съгласуват с компетентната басейнова дирекция за 

управление на водите, а когато плановете обхващат територията 
на повече от една басейнова дирекция за управление на водите, те 
се съгласуват с министъра на околната среда и водите. 

3. се съгласуват с областните съвети за развитие, а когато 
съответната обособена територия попада на територията на две 
или повече административни области плановете се съгласуват от 
всеки областен съвет за развитие. 

(2) След съгласуването им по горния ред регионалните 
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генерални планове и генералните планове на агломерации се 
приемат от лицето, отговорно за управлението на ВиК системите и 
съоръженията на обособената територия. 

 
Чл. 198к. (1) След приемането на регионалните генерални 

планове и на генералните планове на агломерации и въз основа на 
тях се разработват дългосрочни инвестиционни програми за 
изпълнението им. 

(2) При  изготвянето на дългосрочните инвестиционни 
програми за изпълнението на регионалните генерални планове и 
генералните планове на агломерации се спазва принципа на 
единната тарифа за ВиК услугата за група потребители на 
обособената територия. 

(3) Проектите заложени в инвестиционната програма следва 
да съответстват на целите, приоритетите и предвижданията в 
съответния регионален генерален план или в съответния 
генерален план на агломерация.  

(4) Инвестиционните програми към регионалните генерални 
планове и генералните планове на агломерации могат да се 
изготвят от лицето, отговорно за управлението на ВиК системите и 
съоръженията на обособената територия или то да възлага 
изготвянето им на външни изпълнители. При възлагането им на 
външни изпълнители – обект на поръчката може да бъде само 
инвестиционната програма или програмата съвместно с плана. 

(5) Преди приемането им от лицето, отговорно за 
управлението на ВиК системите и съоръженията на обособената 
територия, инвестиционните програми към регионалните 
генерални планове и генералните планове на агломерации се 
съгласуват с областните съвети за развитие. Тогава когато 
съответната обособена територия попада на територията на две 
или повече административни области - инвестиционната програма 
към регионалния генерален план се съгласува от всеки областен 
съвет за развитие, а инвестиционната програма към генералния 
план на агломерация се съгласува само от областния съвет за 
развитие на територията, на чиято област, попада агломерацията. 

(6) След съгласуването им инвестиционните програми към 
регионалните генерални планове и генералните планове на 
агломерации се приемат от лицето, отговорно за управлението на 
ВиК системите и съоръженията на обособената територия. 

 
Чл. 198л. Регионалните генерални планове и генералните 

планове на агломерации и инвестиционните програми към тях са 
задължителни за лицата, отговорни за управлението на ВиК 
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системите и съоръженията на обособената територия, за 
собствениците на ВиК системите, а също и за оператора на ВиК 
системите на съответните територии.  

 
Чл. 198м. (1) ВиК операторът изготвя бизнес плана на база на 

приетите дългосрочни инвестиционни програми към регионалните 
генерални планове и генералните планове на агломерации, чрез 
който се гарантира прилагането на единна тарифа за група 
потребители на съответната обособена територия и социалната 
поносимост на цената на ВиК услугата.  

(2) Бизнес плана на съответния ВиК оператор се съгласува от 
лицето, отговорно за управлението на ВиК системите и 
съоръженията на обособената територия.  

(3) Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по 
реда на Закона за регулиране на водоснабдителната и 
канализационната услуга. 

 
Чл. 198н. Въз основа на приетите регионални генерални 

планове за всички обособени територии министъра на 
регионалното развитие и благоустройството осигурява изготвянето 
и  утвърждава обобщаващ сборен документ на тези планове на 
национално ниво за нуждите на управление на сектор 
„Водоснабдяване и канализация”. 

 
Раздел ІІІ. Изграждане на водоснабдителните и 

канализационните системи и съоръжения   
 
Чл. 198о. (1)  Държавата, общините и ВиК операторите 

възлагат изграждането на ВиК системи и съоръжения публична 
държавна или публична общинска собственост в съответствие с 
регионалните генерални планове и генералните планове на 
агломерации и инвестиционните програми към тях, след влизането 
им в сила. 

(2) Общините могат да изграждат и обекти за водоснабдяване 
и канализация, които са в съответствие с общинския план за 
развитие, но не са в съответствие с плановете и програмите по ал. 
1, като допълнителните разходи за тяхното стопанисване, 
поддържане и експлоатация не се включват в териториалните цени 
на ВиК услугите, които ВиК оператора формира в обособената 
територия, а тези допълнителни разходи се поемат от 
потребителите на ВиК услугите, които се предоставят чрез 
изградения обект, като ВиК операторите образуват отделни цени 
за съответните общини. 
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(3) ВиК операторите не могат да изгражда обекти за 
водоснабдяване и канализация, които не са в съответствие с 
плановете и програмите по ал. 1. 

(4) Инвестиционното проектиране и изграждането на ВиК 
системите и съоръженията се извършва в съответствие с 
одобрените специализирани ВиК схеми към устройствените 
планове по глава VІІ, раздел 3 от Закона за устройство на 
територията. 

(5) Изграждането на ВиК системите  се осъществява по 
начин, съответстващ на релефа и при отчитане на съществуващи 
сгради и трайни насаждения. 

(6) При изграждането на обектите по ал.1 не могат да се 
влошават условията за застрояване на поземлените имоти, да се 
препятства установеният начин на трайно ползване на 
поземлените имоти и да се засягат разрешени строежи или 
съществуващи сгради, освен ако това не е изрично уговорено със 
собствениците на имотите. 

(7) Влошаване в условията за застрояване и ползване на 
държавни или общински поземлени имоти може да се допусне по 
изключение, поради липса на друга техническа възможност или 
когато друго техническо решение е явно икономически 
нецелесъобразно. 

(8) Изключенията по ал. 7 се допускат със заповед на  
министъра на регионалното развитие и благоустройството - за 
държавните поземлени имоти, съответно с решение на общинския 
съвет - за общинските поземлени имоти. 

(9) Изграждането на ВиК система или на  части от нея, 
засягаща или преминаваща през обекти свързани със сигурността 
на страната, се допуска само по изключение и при обоснована 
необходимост. 

(10) Изключението по ал. 9 се допуска със заповед на 
ръководителя на  ведомството, на което е предоставен за 
управление засегнатия обект. Със заповедта се определя и редът  
за допуск до обекта по време на проучването, проектирането и 
изграждането на ВиК системата или части от нея. 

(11) При въвеждането на  ВиК системата по ал. 9 в 
експлоатация, ръководителят на  ведомството, на което е 
предоставен за управление засегнатия обект,  определя режима на 
допуск за ВиК оператора, който е задължителен при извършване 
на дейностите по  управлението и поддържането на ВиК системата 
или на частта от нея, намираща се в границите на обекта. 

(12) Контролът по проектирането, изграждането, въвеждането 
в експлоатация и поддържането на В и К системи се осъществява 
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при условията и по реда на Закона за устройство на територията и 
на този закон. 

 
Раздел ІV. Опериране на водоснабдителни и канализационни 

системи и съоръжения   
 
Чл. 198п. (1) Стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, а също и 
предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане 
се извършват от ВиК оператори. 

(2) В границите на една обособена територия може да 
осъществява дейностите по ал. 1 само един ВиК оператор. 

(3)  Един ВиК оператор може да осъществява дейностите по 
ал. 1 в повече от една обособена територия. 

(4) Лицето, отговорно за управлението на ВиК системите и 
съоръженията на обособената територия предоставя на 
съответния ВиК оператор правото да се извършват дейностите по 
ал. 1 чрез възлагане по реда на този закон, Закона за концесиите 
или Закона за обществените поръчки за обектите посочени в чл. 
13, ал. 1, т. 5, т. 6, т. 7; в чл. 19, ал. 1, т. 4, б. “а”, б. ”б”; и в чл. 19, 
ал. 2. 

(5)  ВиК операторът е търговец, който е юридическо лице и е 
сключил договор за управление, поддържане и експлоатация на 
ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една 
обособена територия при условията на този закон с лицето, 
отговорно за управлението на ВиК системите и съоръженията на 
обособената територия, като предоставянето на ВиК услуги е 
основната му дейност.  

(6) Други търговци, които извършват и услуги по доставяне и 
пречистване на води за питейно-битови цели, за обществени 
нужди, за производствени, промишлени и други дейности с 
търговски характер или отвеждане отпадъчни води, но това не е 
основната им дейност и не обслужват една обособена територия, а 
определени потребители, осъществяват тези услуги съгласно 
изискванията на този закон и по отношение на обслужваните 
потребители те се считат за ВиК оператори. 

 
Чл. 198р. (1) Възлагането на дейностите по чл. 198п, ал. 1 по 

реда на този закон в хипотезата на заварено положение се 
извършва чрез сключване на договор между лицето, отговорно за 
управлението на ВиК системите и съоръженията на обособената 
територия и ВиК оператора, действащ на съответната обособена 
територия към датата на влизане в сила на закона. 
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(2) В договорът по ал. 1 се определя най – малко: 
1. обхвата на дейностите и отговорностите на ВиК оператора 

по предоставяне на ВиК услуги; 
2. задълженията на ВиК оператора по отношение на 

експлоатацията, поддръжката и реконструкцията на ВиК системите 
и съоръженията; 

 3. инвестиционните задължения на ВиК оператора по 
отношение на изграждането на нова ВиК инфраструктура; 

4. условията и редът за предоставяне на ВиК оператора за 
експлоатация на новоизградените ВиК системи и съоръжения в 
обособената територия; 

5. критериите и показателите, по които ще се осъществява 
контрол върху дейността на ВиК оператора; 

6. срока на действие на договора; 
7. реда за предоставяна на ВиК оператора за експлоатация 

ВиК системите и съоръженията; 
8. реда за предоставяна на ВиК системите и съоръженията от 

ВиК оператора след прекратяване на договора; 
9. условията за понасяне на отговорност от страните и 

условията за прекратяване на договора. 
(3) Срокът на договора по ал. 1 не може да бъде повече: 
1. от 10 години, ако в него няма задължения за ВиК оператора 

за строителство на нова ВиК инфраструктура; 
2. от 15 години, ако в него има задължения за ВиК оператора 

за строителство на нова ВиК инфраструктура. 
(4) Лицата, определени за ВиК оператори по реда на ал. 1 

продължават дейността си в съответствие с утвърдените им 
бизнес планове и общите условия на договорите между съответния 
ВиК оператора и потребителите за предоставяне на ВиК услуги.  

(5) ВиК операторите на съответната територия приемат за 
експлоатация ВиК системите и съоръженията със съответната 
документация, необходима за експлоатацията им.  

(6) За предоставените по реда на ал. 2, т. 7 активи ВиК 
операторите начисляват амортизационни отчисления по реда на 
чл.15 от Закона за счетоводството. 

(7) Договорът по ал. 1 се прекратява когато: 
1. е изтекъл срокът му; 
2. частно лице е закупило/придобило акции/дялове в 

дружеството - ВиК оператор; 
3. лицето, отговорно за управлението на ВиК системите и 

съоръженията на обособената територия е взело решение за 
прекратяване на договора с ВиК оператора; 

4. ВиК операторът е изпаднал в несъстоятелност; 
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5. ВиК операторът е взел решение за прекратяване на 
договора; 

6. други условия, предвидени в договора по ал. 1. 
(8) ВиК операторът предоставя ВиК услугата и изпълнява 

другите си задължения по договора по ал. 1 до момента в който 
избрания нов ВиК оператор започне да предоставя ВиК услугата. 

(9) Всеки член на Асоциацията по ВиК, респективно общински 
съветник, ако Общинския съвет е лицето, отговорно за 
управлението на ВиК системите и съоръженията на обособената 
територия може да направи писмено мотивирано предложение за 
прекратяване на договора по ал. 1, ако: 

1. действащият ВиК оператор системно не изпълнява 
задълженията си по договора по ал. 1 и по бизнес плана си или 

2.  действащият ВиК оператор не предоставя ВиК услугите в 
изискуемото качество и количество. 

(10) Предложението по ал. 9 се изпраща до членовете на 
Асоциацията по ВиК, респективно общинските съветници, ако 
Общинския съвет е лицето, отговорно за управлението на ВиК 
системите и съоръженията на обособената територия, който се 
произнася в двумесечен срок от получаването на предложението. 

(11) При избор на нов ВиК оператор трудовите 
правоотношения на работниците и служителите на досегашния 
ВиК оператор се уреждат по реда на Кодекса на труда. 

 
Чл. 198с. (1) Възлагането на дейностите по чл. 198п, ал. 1 по 

реда на този Закона за концесиите се извършва чрез сключване на 
договор между председателят на лицето, отговорно за 
управлението на ВиК системите и съоръженията на обособената 
територия и избраният ВиК оператор, въз основа на проведена 
процедура по Закона за концесиите.  

(2) В договорът по ал. 1 освен реквизитите, предвидени в 
Закон за концесиите се уреждат и отношенията посочени в чл. 
198р, ал. 2. 

(3) Срокът на договора по ал. 1 се определя от лицето, 
отговорно за управлението на ВиК системите и съоръженията на 
обособената територия в зависимост от целите и обхвата на 
концесията. 

(4) В комисията по чл. 46, ал. 1 от Закона за концесиите 
участват председателят и всички членове на Асоциацията по ВиК, 
когато тя е лицето, отговорно за управлението на ВиК системите и 
съоръженията на обособената територия. 

(5) В комисията по чл. 46, ал. 1 от Закона за концесиите 
участват председателят и общински съветници, избрани от 
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съответния Общински съвет, когато той е лицето, отговорно за 
управлението на ВиК системите и съоръженията на обособената 
територия. 

(6) Избраните по реда на Закона за концесиите ВиК 
оператори начисляват амортизационни отчисления по реда на чл. 
15 от Закона за счетоводството за активите – ВиК системите и 
съоръженията, публична държавна и/или публична общинска 
собственост предоставени им за стопанисване и управление. 

(7) Договорът по ал. 1, освен в предвидените в Закона за 
концесиите случаи се прекратява и когато: 

1. е изтекъл срокът му; 
2. лицето, отговорно за управлението на ВиК системите и 

съоръженията на обособената територия е взело решение за 
прекратяване на договора с ВиК оператора; 

3. ВиК операторът е изпаднал в несъстоятелност; 
4. ВиК операторът е взел решение за прекратяване на 

договора; 
5. други условия, предвидени в договора по ал. 1. 
(8) ВиК операторът предоставя ВиК услугата и изпълнява 

другите си задължения по договора по ал. 1 до момента в който 
избрания нов ВиК оператор започне да предоставя ВиК услугата. 

(9) Редът за вземане на решение за прекратяване на 
договора с ВиК оператора е същия, указан в чл. 198р, ал. 9 и ал. 
10. 

 
Чл. 198т. (1) Възлагането на дейностите по чл. 198п, ал. 1 по 

реда на този Закона за обществените поръчки се извършва чрез 
сключване на договор между председателят на лицето, отговорно 
за управлението на ВиК системите и съоръженията на 
обособената територия и избраният ВиК оператор, въз основа на 
проведена процедура по Закона за обществените поръчки и 
съобразно особеностите на ЗОП.  

(2) Договорът по ал. 1 се съобразява с изискванията на Закон 
за обществените поръчки и уреждат и отношенията посочени в чл. 
198р, ал. 2. 

(3) Срокът на договора по ал. 1 се определя от лицето, 
отговорно за управлението на ВиК системите и съоръженията на 
обособената територия в зависимост от целите и обхвата на 
обществената поръчка. 

(4) В комисията по чл. 34, ал. 1 от Закона за обществените 
поръчки участват председателят и всички членове на Асоциацията 
по ВиК, когато тя е лицето, отговорно за управлението на ВиК 
системите и съоръженията на обособената територия. 
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(5) В комисията по чл. 34, ал. 1 от Закона за обществените 
поръчки участват председателят и общински съветници, избрани 
от съответния Общински съвет, когато той е лицето, отговорно за 
управлението на ВиК системите и съоръженията на обособената 
територия. 

(6) Избраните по реда на Закона за обществените поръчки 
ВиК оператори начисляват амортизационни отчисления по реда на 
чл. 15 от Закона за счетоводството за активите – ВиК системите и 
съоръженията, публична държавна и/или публична общинска 
собственост предоставени им за стопанисване и управление. 

(7) Договорът по ал. 1, освен в предвидените в Закона за 
обществените поръчки случаи се прекратява и когато: 

1. е изтекъл срокът му; 
2. лицето, отговорно за управлението на ВиК системите и 

съоръженията на обособената територия е взело решение за 
прекратяване на договора с ВиК оператора; 

3. ВиК операторът е изпаднал в несъстоятелност; 
4. ВиК операторът е взел решение за прекратяване на 

договора; 
5. други условия, предвидени в договора по ал. 1. 
(8) ВиК операторът предоставя ВиК услугата и изпълнява 

другите си задължения по договора по ал. 1 до момента в който 
избрания нов ВиК оператор започне да предоставя ВиК услугата. 

(9) Редът за вземане на решение за прекратяване на 
договора с ВиК оператора е същия, указан в чл. 198р, ал. 9 и ал. 
10. 

 
Чл. 198у. (1) За ефективното и ефикасното регулиране на 

предоставяните ВиК услуги и осигуряването на публичност и 
прозрачност на всички нива при осъществяване на дейността по 
предоставяне на ВиК услуги, Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството изгражда Единна информационна 
система за ВиК услугите. 

(2) Единната информационна система за ВиК услугите се 
изгражда като подсистема към Единната информационна система 
за управление на регионалното развитие, съгласно чл. 25 от 
Закона за регионалното развитие и включва:  

1. публичен достъп на потребителите до информация за 
развитието и регулирането на ВиК услугите в страната, както и 
информация за утвърдените и предлаганите цени на услугите от 
ВиК операторите, за показателите за намаляване на загубите на 
вода и другите основни показатели, одобрени с бизнес плановете на 
ВиК операторите; 

2. информация за държавните органи, Асоциациите по ВиК, 
общините и ВиК операторите във връзка с изпълнението на този 
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закон и с развитието на ВиК сектора; 
3. възможност за извършване на справки в бизнес-плановете и 

в билинг-системите на  ВиК операторите в структуриран електронен 
вид, чрез потребителски и/или програмен интерфейс.  

(3) ВиК операторите, осъществяващи дейности по този закон, 
се вписват в регистъра на ВиК операторите и обслужваната от тях 
територия, който е подсистема към Единната информационна 
система за ВиК услугите, като вписването в регистъра се извършва 
по обособени територии и обособени части от тях.  

(4) Условията и редът за изграждане, поддържане и 
опериране на Единната информационна система за ВиК услугите, 
в това число и на регистъра на ВиК операторите и обслужваната от 
тях територия, се определят с наредба на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството. 

(5) Ежегодното планиране на средствата за изграждане, 
поддържане и опериране на Единна информационна система за 
ВиК услугите се осъществява в рамките на програмния бюджет на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 
съответната година.”  

 
§ 15. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят 

следните изменения и допълнения: 
1. Точка 32 и точка 33 придобиват следната 

редакция: 
“32. "водоснабдителна система" е съвкупност от 

довеждащи и разпределителни водопроводи и съоръжения, които 
включват мрежи и съоръжения  за  добиване на  природни води, 
пречистването и/или обеззаразяването им до необходимите 
качества, съхраняването, транспортирането, разпределянето и 
доставянето им до имотите на потребителите. “ 

“33. "канализационна система" е съвкупност от 
канализационни отклонения, улични канализационни мрежи в 
урбанизираните територии, отвеждащи колектори и 
пречиствателни станции или пречиствателни съоръжения, чрез 
които се извършва отвеждане на отпадъчните  и/или дъждовни 
води от имотите на потребителите, пречистването им  и при 
необходимост обеззаразяването им до необходимите качества и 
заустването им в съответния воден обект;” 

2. Създават се нови точка 82 и точка 83 със следното 
съдържание: 

“82. „Водопроводна мрежа” е елемент на 
водоснабдителната система в урбанизираната територия, 
състоящ се от проводи и прилежащите им съоръжения за 
разпределение и транспортиране на водата до потребителите.” 
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“83. „Канализационна мрежа” е елемент на 
канализационната система в урбанизираната територия, състоящ 
се от проводи и прилежащите им съоръжения за отвеждане на 
отпадъчните води от потребителите до канализационните 
колектори извън урбанизираните територии.” 

 
§ 16. Отменят се действащите Преходни и заключителните 

разпоредби и се създадат нови със следното съдържание: 
 

“Преходни и Заключителни разпоредби 
 
§ 1. (1) Управителните органи на търговските дружества с 

държавно и/или общинско имущество В и К оператори, в 
тримесечен срок от влизането на закона в сила изготвят списъци 
на В и К системите, мрежите и съоръженията по чл. 13, ал. 1, т. 5, 
т. 6 и т. 7;  по чл.19, ал. 1, т. 4, б. “а”, б. “б” и б. “в” и по чл. 19, ал. 2, 
които са активи на дружествата. 

(2) В срока по ал. 1 областните управители и кметовете на 
общините изготвят списъци на В и К системите или мрежите и 
съоръженията , както и на части от тях по чл. 13, ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 
7; по чл.19, ал. 1, т. 4, б. “а”, б. “б” и б. “в”; и по чл. 19, ал. 2, които 
не са включени в активите на дружествата и са изградени  по 
законоустановения ред към датата на влизането на закона в сила. 

(3) В срока по ал. 1 списъците по ал. 1 и 2 се изпращат на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството, който в 
тримесечен срок от получаването им изготвя и съгласува с 
общините протоколи за разпределение на активите между 
държавата и общините на основание чл. 13, ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7; 
чл.19, ал. 1, т. 4, б. “а”, б. “б” и б. “в”; и чл. 19, ал. 2. 

(4) Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството и общинските съвети, упражняващи правата на 
собственост в еднолични търговски дружества с държавно, 
съответно, общинско имущество или върху дялове и акции в 
търговски дружества по ал. 1, в които държавата или общината е 
съдружник или акционер, предприемат необходимите действия за 
намаляване на капитала им със стойността на активите по ал. 1. 

(5) Активите по ал. 1 стават публична държавна, съответно, 
публична общинска собственост от вписването на решението за 
намаляване на капитала. 

(6) При отписване от баланса на търговските дружества ВиК 
оператори, на имущество и активи, представляващи публична 
държавна и/или публична общинска собственост, отписването на 
тези активи е за сметка на капитала им и не влияе на финансовия 



 26 

им резултат, установен по реда на Закона за корпоративното 
подоходно облагане, като чл. 161 от Закона за корпоративното 
подоходно облагане се прилага само за активите, които не са 
публична държавна и/или публична общинска собственост. 

(7) Не се дължи данък добавена стойност по реда на Закона 
за данък добавена стойност върху стойността на имуществото и 
активите, публична държавна и/или публична общинска 
собственост, които се отписват от баланса на търговските 
дружества ВиК оператори. 

(8) Не подлежат на осребряване по реда на чл. 268, ал. 1 от 
Търговския закон, не се включват в масата на несъстоятелността 
по чл. 614, ал. 1 и не се осребряват по смисъла на чл. 716 от 
същия закон имуществото и активите, предоставени на 
дружествата в ликвидация, или в процедура по несъстоятелност, 
представляващи публична държавна и/или публична общинска 
собственост. 

 
§ 2. Редът и условията на предоставяне за стопанисване и 

управление на язовирите публична държавна собственост, 
включени в приложение № 1, които се използват приоритетно за 
водоснабдяване, се определя от Министерския съвет по съвместно 
предложение на министъра на околната среда и водите и 
министъра на регионалното развитие и благоустройството.  

 
§ 3. (1) Когато една или повече общини кандидатстват за 

реконструкция и модернизация на обекти по чл. 13, ал. 1, т. 5, т. 6 и 
т. 7, чрез средства от фондовете на Европейския съюз, те отправят 
искане до министъра на регионалното развитие и 
благоустройството за промяна на собствеността на обекта, като 
посочват оперативната програма, наименованието на процедурата, 
по която ще подават проектни предложения, и определеният в 
процедурата краен срок за подаване на проектни предложения, ако 
такъв е определен. 

(2) Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството в едномесечен срок от подаване на искането по 
ал. 1, но не по – късно от 15 дни преди изтичане на  срока за 
подаване на проектни предложения по съответната процедура, ако 
такъв срок е определен,  внася проект за решение в Министерския 
съвет за промяна на собствеността  на обекта от публична 
общинска в публична държавна. При кандидатстване от няколко 
общини собствеността се разпределя между тях по реда на чл.19, 
ал.2. 

(3) С решението на Министерския съвет собствеността на 
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обекта се предоставя на общините при условието, че обекта 
получи необходимите средства по оперативните програми и се 
изгради изцяло или частично с тях. 

(4)  При неспазване на условието по ал. 3 обекта остава 
публична държавна собственост. 

 
§ 4. Единната информационна система за ВиК услугите и 

регистърът на ВиК операторите и обслужваната от тях територия се 
създават в три тримесечен срок от приемането на закона.  

 
§ 5. (1) Обособените територии, заварени към датата на 

приемане на закона се обявяват с решение на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството в три тримесечен срок 
от приемането на закона.  

(2) Решението по ал. 1 съдържа за всяка отделна обособена 
територия обхвата на територията и нейните граници.  

(3) Решението по ал. 1 се обнародва в „Държавен вестник”. 
 
§ 6. (1) Асоциациите по ВиК се създават в тримесечен срок от 

обнародването на закона в “Държавен вестник”. 
 
§ 7. (1) За нуждите на разпределението на гласовете между 

общините във всяка една Асоциация по ВиК релевантният брой на 
населението на общините се определя по постоянния им адрес 
към датата на последното официално преброяване на 
населението в Република България. 

(2) Ако при последващо преброяване има вариации в броя на 
населението на конкретна община, тежестта на гласовете между 
общините в Асоциацията по ВиК се преразпределя спрямо 
актуалните данни. 

(3) Преразпределението се извършва на първото заседание 
на Асоциацията по ВиК следващо огласяването на данните от 
официалното преброяване.  

(4) При преразпределение на гласовете по ал. 3, 
съотношението на финансовите средства, предоставяни чрез 
бюджетите на общините за издръжката на Асоциацията по ВиК, се 
актуализира в годината, следваща годината на огласяването на 
данните от официалното преброяване.  

 
§ 8. (1) Първите регионални генерални планове на ВиК 

системите и съоръженията и първите генерални планове на 
агломерации над 10 000 е.ж. на ВиК системите и съоръженията 
трябва да се подготвят и приемат в срок до две години от 
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влизането на закона в сила. 
(2) Първите инвестиционни програми към регионалните 

генерални планове на ВиК системите и съоръженията и към 
генералните планове на агломерации над 10 000 е.ж. на ВиК 
системите и съоръженията трябва да се подготвят и приемат в 
срок до три години от влизането на закона в сила. 

 (3) До приемането на първите регионални генерални планове 
и първите генерални планове на агломерации, В и К системите и 
съоръженията се изграждат по досегашния ред.  

 
§ 9. (1) Първите регионалните генерални планове и първите 

генерални планове на агломерации, подготвяни до влизането на 
закона в сила от Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството и Министерство на околната среда и водите, 
след изготвянето им се предават на лицето, отговорно за 
управлението на ВиК системите и съоръженията на съответната 
обособена територия, което трябва да ги разгледа, при 
необходимост да ги измени, след което да ги одобри.  

(2) Лицето, отговорно за управлението на ВиК системите и 
съоръженията на съответната обособена територия след като е 
одобрил плановете по ал. 1 провежда процедурата по 
съгласуването и приемането им по реда на раздел ІІ на Глава 
Единадесет А от настоящия закон. 

 
§ 10. При липса на документация, необходима за 

експлоатацията на ВиК системите и съоръженията собствениците 
им и съответния ВиК оператор предприемат необходимите действия 
за възстановяване й в едногодишен срок от установяване на 
липсата 

 
§ 11.  (1) При придобиване на собствеността на повече от 50 

на сто от капитала на заварен ВиК оператор от частни физически 
или юридически лица, договорът по чл. 198с, ал. 1 се прекратява и 
се провежда процедура за избор на нов ВиК оператор в съответната 
обособена територия.  

(2) Влизането в сила на прекратяването на договора е от 
момента на започването на предоставянето на ВиК услугата от 
избрания нов ВиК оператор. 

 
§ 12. В Закона за концесиите се правят следните допълнения: 
1. В чл. 17, ал. 1, т. 3 в края на разпоредбата се прави 

следното допълнение: “включително Асоциациите по 
водоснабдяване и канализация по Закона за водите за обекти, 
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разположени в границите на обособената територия по смисъла на 
Закона за водите.” 

2. В § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби се създава нова 
буква “в” със следното съдържание:  

“в) Асоциация по водоснабдяване и канализация по смисъла 
на Закона за водите.” 

 
§ 13. В Закона за обществените поръчки се прави следното 

допълнение: § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби в края на 
текста се прави следното допълнение: “Публичноправна 
организация е и Асоциацията по водоснабдяване и канализация по 
смисъла на Закона за водите.” 

 
§ 14.  В Закона за опазване на околната среда се правят 

следните изменения и допълнения: 
1. В чл. 81, ал.1 след думата „изменения” се добавя „или 

разширения”. 
2. В чл. 93 ал. 1 се изменя както следва: 
“(1) Необходимостта от извършване на ОВОС се преценява 

за:  
1. инвестиционни предложения съгласно приложение № 2; 
2. всяко разширение или изменение на инвестиционни 

предложения съгласно приложение № 2, които вече са одобрени, 
са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на 
изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе 
до значително отрицателно въздействие върху околната среда; 

3. всяко разширение или изменение на инвестиционни 
предложения съгласно приложение № 1 към този закон и 
приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на 
въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, 
които вече са одобрени, са в процес на одобряване, изпълнени са 
или са в процес на изпълнение, ако това разширение или 
изменение може да доведе до значително отрицателно 
въздействие върху околната среда. 

4. инвестиционни предложения съгласно приложение № 1, 
разработени изключително или предимно за развитие и изпитване 
на нови методи или продукти и които няма да действат повече от 
две години. 

5. инвестиционни предложения в защитени територии 
съгласно приложение № 2 и разширение или изменение на 
инвестиционни предложени в защитени територии, които вече са 
одобрени, са в процес на одобряване, изпълнени са или са в 
процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може 
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да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната 
среда.” 

2. В Допълнителните разпоредби т. 28 се отменя. 
3. В Преходните и заключителните разпоредби се създава 

нова разпоредба със следното съдържание: 
 “Срокът по чл. 99, ал. 8 започва да тече от датата на влизане 

в сила на Решенията по ОВОС и се отнася и за тези решения, 
които са издадени преди влизането в сила на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за опазване на околната среда, 
обнародван в ДВ, бр. 77 от 27. 09. 2005 г.” 

 
§ 15. В Закона за регионалното развитие се прави следното 

допълнение: В чл. 22, ал. 4 се създава нова т.6 със следното 
съдържание:  

“6. съгласуват, изготвените съгласно Закона за водите, 
регионални генерални планове за ВиК системите и съоръженията; 
генерални планове на агломерации над 10 000 е.ж. за ВиК 
системите и съоръженията; инвестиционните програми към 
регионалните генерални планове за ВиК системите и съоръженията; 
и инвестиционните програми към генералните планове на 
агломерации над 10 000 е.ж. за ВиК системите и съоръженията.” 

 
§ 16. В Търговския закон се правят следните допълнения: 
1. В чл. 614 се създава нова ал. 6 със следното съдържание:  
„(6) В масата на несъстоятелността не се включва 

имуществото на ВиК оператор, необходимо за осъществяване на 
основния му предмет на дейност до определянето на нов ВиК 
оператор на съответната територия.” 

2. В чл. 630 се създава ал. 4 със следното съдържание: 
„(4) При вземане на решения за откриване на процедура по 

несъстоятелност на ВиК оператор, съдът не постановява 
прекратяването на дейността му до определянето на нов ВиК 
оператор на съответната територия.” 

3. В чл. 700, ал. 2 се добавя следното изречение: „ С плана не 
може да се предвиди продажба на имущество на ВиК оператор, 
необходимо за осъществяване на основния му предмет на дейност 
до определянето на нов ВиК оператор на съответната обособена 
територия.” 

 
§ 17.  Законът влиза в сила три месеца след обнародването 

му в “Държавен вестник”.” 
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М О Т И В И 
към законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите 
 
 
 

Необходимостта от изменението и допълнението на Закона за 
водите се налага с оглед уреждане на основни обществени 
отношения, свързани с водностопанските системи или съоръжения 
и реформирането на сектор Водоснабдяване и канализация”. 
Няколко са главните цели, които е необходимо да се постигнат, чрез 
реформирането на сектор “Водоснабдяване и канализация”, а 
именно:  

Първо: регулирането на обществените отношения свързани с 
планирането на изграждането, управлението и оперирането на ВиК 
системите и съоръженията; 

Второ: подобряване на качеството, обхвата и устойчивостта 
на предоставяните ВиК услуги за потребителите ( граждани, реален 
сектор, туризъм и други ); 

Трето: покриване на несъответствията с изискванията на 
Директивата на Съвета за пречистването на градските отпадъчни 
води ( 91/271/ЕИО ) и Директива 2000/60/ЕО за установяване на 
рамка за действията на Общността в областта на политиката за 
водите, което е ангажимент по Договора за присъединяване на 
Република България към ЕС;  

Четвърто: разширяване на съществуващата ВиК 
инфраструктура за питейни и отпадъчни води, в подкрепа  на 
инвестициите в реалния сектор и услугите, което има пряко 
значение за гарантиране на устойчив и дългосрочен растеж на 
икономиката. 
 

Настоящият проект на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за водите има за цел да предложи необходимите 
законодателни промени, които от своя страна са обосновани от  
възникналата висока обществена потребност:  

• да се определят ясни правила за собствеността и 
експлоатацията на водоснабдителната и канализационна 
инфраструктура; 

• да се регламентират водоснабдителните и канализационни 
услуги като дейности от обществен интерес; 

• да се подобрят качеството и ефективността на предоставяните 
водоснабдителни и канализационни услуги и покрие 
съответствието с европейското законодателство; 
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• да се балансират отговорностите на държавата и общините 
при изграждането на ВиК инфраструктурата и 
взаимоотношенията им с ВиК операторите; 

• да се създадат условия за привличане на инвестиции за 
развитие на сектор “Водоснабдяване и канализация”, чрез 
ефективно и ефикасно оползотворяване на европейското и 
националното финансиране, а също и финансиране чрез 
модели на ПЧП.  

 
Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за водите има за цел чрез уреждане на обществените 
отношения в сектор “Водоснабдяване и канализация” да улесни 
изпълнението на проекти за изграждане, рехабилитация и / или 
модернизация на ВиК мрежите и съоръженията, финансирани от 
различни източници, в това число и от фондовете на Европейския 
съюз. 

 
Този проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

водите е съобразен изцяло и с Националната позиция на 
Правителството на Република България по принципите на 
управление на сектор “Водоснабдяване и канализация“. 
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