
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
____________________________________________________ 

Проект 
 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ 

 
 

 
§ 1. В чл. 198ж се правят следните промени: "Предоставянето 

на управлението на В и К системите и съоръженията - публична 
държавна, съответно - публична общинска собственост, на 
асоциацията по В и К в съответната обособена територия, се 
извършва по реда на този закон. 
 

§ 2. В чл. 198п се правят следните промени: 
1. В ал. 1 след думите „се извършва” се добавя изразът „с 

договор по реда на този закон или”. 
2. Ал. 3 се изменя така:  
„(3) В и К операторите признават в счетоводния си баланс 

(отчета за финансовото състояние) имуществените права, 
предоставени им с договорите по ал. 1, върху предоставените им В и 
К системи и съоръжения – публична собственост, и начисляват 
разходи за амортизации за тях по реда на Закона за счетоводството. 
Тези амортизационни отчисления се реинвестират от В и К 
операторите в инфраструктурата в съответствие с одобрените 
инвестиционни програми към утвърдените им бизнес планове.”  

3. В ал. 4 думите „концесионния договор” се заменят с израза 
„договора по ал. 1.  
 

§ 3. Създават се Преходни и заключителни разпоредби със 
средното съдържание: 

 
"ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. (1) Управителните органи на търговските дружества - В и К 

оператори с държавно и/или общинско участие, в срок до 2 месеца 
от влизането в сила на този закон изготвят и изпращат на министъра 
на регионалното развитие списъци на В и К системите и 
съоръженията по чл. 13, 15 и 19, намиращи се в обособената 
територия, които са активи на дружествата.  



 (2) В срока по ал. 1 областните управители и кметовете на 
общините изготвят и изпращат на министъра на регионалното 
развитие списъци на В и К системите и съоръженията и на части от 
тях по чл. 13, 15 и 19, намиращи се в обособената територия,  които 
не са включени в активите на дружествата по ал. 1 към датата на 
влизането в сила на този закон.  
 (3) Списъците по ал. 1 и 2 се изготвят по образец, утвърден от 
министъра на регионалното развитие. По искане на министъра на 
регионалното развитие към списъците се прилагат документи, 
свързани с изграждането и собствеността на В и К системите и 
съоръженията. 

  (4) Министърът на регионалното развитие в 3-месечен срок от 
получаването на списъците по ал. 1 и 2 изготвя и изпраща за 
съгласуване с общините протоколи за разпределение на 
собствеността на  активите между държавата и общините, намиращи 
се в обособената територия.  

 (5) Общините могат да представят становища по 
разпределението на собствеността на активите в двумесечен срок от 
получаване на протоколите по ал. 4. След изтичане на този срок 
министърът на регионалното развитие изпраща на общините и 
областните управители окончателните протоколи. Окончателните 
протоколи имат доказателствена сила за разпределението на 
собствеността на активите между държавата и общините до 
доказване на противното.  

 (6) Министърът на регионалното развитие и общините, 
упражняващи правата на собственост в еднолични търговски 
дружества с държавно или общинско участие или върху дялове и 
акции в търговски дружества по ал. 1, в които държавата или 
общината е съдружник или акционер, предприемат необходимите 
действия за отписване на активите по ал. 1 и тяхната стойност от 
баланса на дружествата в двумесечен срок от изготвянето, 
съответно получаването на окончателните протоколи по ал. 5.  

 (7) Отписването от баланса на търговските дружества - В и К 
оператори, на имущество и активи - публична държавна и/или 
публична общинска собственост, е за сметка на собствения капитал 
на дружествата, с изключение на регистрирания (основен) капитал, 
както и за сметка на получените правителствени дарения 
(финансирания), когато съответните активи са получени по договори 
за дарения (финансирания) и това не влияе на данъчния им 
финансов 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. 



 (8) В случаите по чл. 198б, т. 2 министърът на регионалното 
развитие изпраща на асоциацията по В и К копия от окончателните 
протоколи за разпределение на собствеността по ал. 5 незабавно:  
1. след тяхното изготвяне или 
2. след учредяване на асоциацията по В и К в обособената 
територия – ако такава не е учредена към датата на изготвянето на 
окончателните протоколи.  

В тези случаи В и К системите и съоръженията – публична 
държавна и публична общинска собственост преминават в 
управление на асоциацията по В и К на съответната обособена 
територия от датата на получаване на окончателните протоколи от 
асоциацията по В и К по реда на предходното изречение.  
 (9) В случаите по чл. 198б, т. 3 В и К системите и съоръженията 
– публична общинска собственост - преминават в управление на 
общинските съвети от датата на получаването на окончателните 
протоколи по ал. 5.  
 (10) В случаите по чл. 198б, т. 2 собственикът на В и К 
системите и съоръженията – публична държавна и публична 
общинска собственост, изградени или въведени в експлоатация след 
изготвяне на протоколите за разпределение на активите по ал. 1 и 2, 
незабавно уведомява асоциацията по В и К за датата на 
въвеждането им в експлоатация и й изпраща копия от документите, 
свързани с изграждането и собствеността им. В този случай В и К 
системите и съоръженията – публична държавна и публична 
общинска собственост преминават в управление на асоциацията по 
В и К на съответната обособена територия от датата на 
получаването на уведомлението и документите по предходното 
изречение.  

 (11) До сключването на договор по реда на чл. 198о, ал. 4 
активите по ал. 8-10 продължават да се стопанисват, поддържат и 
експлоатират по досегашния ред от  действащите към датата на 
влизането в сила на този закон В и К оператори на обособената 
територия по смисъла на § 34 от Закона за изменение и допълнение 
на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г., 
изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.). 

§ 2. Разпоредбата на § 29, ал. 7 от Закона за изменение и 
допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 
23.06.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.) се прилага и при 
възлаганe на В и К системите и съоръженията - публична държавна 
и публична общинска собственост на В и К операторите по реда на 
чл. 198о, ал. 4.  
 § 3. Първите регионални генерални планове на В и К системите 
и съоръженията и инвестиционните програми към тях по чл. 198в, ал. 



4, т. 3 и 4 и чл. 198г, т. 4 и 5 се създават за обособените територии 
по смисъла на § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона 
за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм. и доп., 
бр. 95 от 2009 г.) и се приемат от министъра на регионалното 
развитие след консултации с лицата по чл. 198б, т. 2 и т. 3. Лицата 
по чл. 198б, т. 2 и т. 3 могат да дадат становище по първите 
регионални генерални планове на В и К системите и съоръженията и 
инвестиционните програми към тях по чл. 198в, ал. 4, т. 3 и 4 и чл. 
198г, т. 4 и 5 в срок от 2 месеца от тяхното получаване. Действията 
по чл. 198к се извършват от министъра на регионалното развитие.  

§ 4. В Закона за регулиране на водоснабдителните и 
канализационни услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 25.02.2005 г., в сила от 
20.01.2005 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 
65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 102 от 19.12.2006 г., 
бр. 102 от 28.11.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 
23.06.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) се 
правят следните изменения и допълнения:  

1.  В чл. 10, ал. 7 думите „една година” се заменят с „шест 
месеца”.  

2. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов 
параграф 8 със следното съдържание: 

„§ 8 (1) Настоящият регулаторен период по смисъла на чл. 10, 
ал. 1 се удължава до 31-ви декември 2015 година. Следващият 
регулаторен период започва от 1-ви януари 2016 година. 

(2) Одобрените към влизане в сила на този закон бизнес 
планове за настоящия регулаторен период остават в сила. 

(3) В срок от 3 месеца от влизане в сила на този закон В и К 
операторите допълват бизнес плановете си по ал. 2 с оглед 
удължаването на настоящия регулаторен период по ал. 1. 
Допълненията към бизнес плановете се одобряват по реда на чл. 11. 

(4) В срока по ал. 3 В и К операторите могат да поискат 
преразглеждане на утвърдените цени във връзка с допълненията на 
бизнес плановете.  

(5) В случаите по ал. 3 и ал. 4 В и К операторите съблюдават 
указанията на Комисията по чл. 6, ал. 1, т. 4 и чл. 16, съгласно които 
са изготвени и одобрени настоящите бизнес планове. " 

 
 
Вносители: 



МОТИВИ 
КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ 
 

Изменението и допълнението на Закона за водите се 
налага с оглед въвеждане на законодателни промени, необходими 
с цел прецизиране на някои от въведените със Закона за 
изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 
47 от 2009 г.) разпоредби, касаещи процеса по отписване от 
баланса на търговските дружества – В и К оператори, на 
имущество и активи – публична държавна и/или публична 
общинска собственост и предоставянето им по реда на Закона за 
водите или по реда на Закона за концесиите за стопанисване, 
поддържане и експлоатация. Необходимостта от предлаганите 
промени, произтича от липсата на практическо приложение на 
параграф 29 от ЗИД на ЗВ (Обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.), 
затрудняващо процеса по предоставянето на правото на 
управление на В и К инфраструктурни активи от държавата и 
общините на Асоциациите по В и К.   

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона 
за водите се предвижда управителните органи на търговските 
дружества – В и К оператори с държавно и/или общинско участие 
в срок от 2 месеца от влизане на закона в сила да изготвят и 
изпратят на министъра на регионалното развитие списъци на В и 
К системите и съоръженията по чл. 13, 15 и 19, намиращи се в 
обособената територия, които не са включени като активи на 
дружествата. В същия срок областните управители и кметовете на 
общините следва да изготвят и изпратят на министъра на 
регионалното развитие списъци на В и К системите и 
съоръженията по чл. 13, 15 и 19, намиращи се в обособената 
територия, които са активи на дружествата.  

Предвижда се след изготвяне на окончателните протоколи 
за разпределение на собствеността на активите, министърът на 
регионалното развитие и общините, упражняващи правата на 
собственост в еднолични търговски дружества с държавно или 
общинско участие  предприемат необходимите действия за 
отписване стойността на активите от баланса на дружествата. 
Отписването на активите от баланса на дружествата следва да е 
за сметка на собствения капитал, с изключение на регистрирания 
(основен) капитал, както и за сметка на правителствени дарения, 
когато съответните активи са получени чрез дарение и това не 
влияе на данъчния им финансов резултат.  



С оглед ускоряване процеса по преминаване в 
управление на В и К активите се предвижда същите да преминат в 
управление на Асоциацията по В и К от датата на съгласуване на 
протоколите за разпределението им, а в случаите на 
новоизградени такива - след уведомяването на Асоциацията по В 
и К от страна възложителя и предоставянето на съответната 
строителна документация. 
 
    Вносители: 
 
 


