ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ И КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
Основни функции, правомощия на Областния управител
..................................................................................................
Раздел II. Държавна политика и органи за управление на
околната среда
Чл. 8. Държавната политика по опазване на околната среда
се осъществява от министъра на околната среда и водите.
Чл. 9. Държавната политика по опазване на околната среда
се интегрира в секторните политики - транспорт,
енергетика, строителство, селско стопанство, туризъм,
промишленост, образование и други, и се осъществява от
компетентните органи на изпълнителната власт.
Чл. 10. (1) Компетентни органи по смисъла на закона са:
1. министърът на околната среда и водите;
2. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция
по околна среда;
3. директорите на регионалните инспекции по околната
среда и водите (РИОСВ);
4. директорите на басейновите дирекции;
5. директорите на дирекциите на националните паркове;
6. кметовете на общините, а в градовете с районно деление
- и кметовете на районите;
7. областните управители.
(2) Компетентни да предприемат предвидените в закона
действия и дейности са:
1. на територията на една община - директорът на РИОСВ
или кметът на общината, а в градовете с районно деление кметът на района;
2. на територията на една област - областният управител
или директорът на РИОСВ;
3. на територията на няколко общини в обхвата на една
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Основни функции, правомощия на Кметовете на Общини
.............................................................................
Чл. 10. (1) Компетентни органи по смисъла на закона са:
1. министърът на околната среда и водите;
2. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция
по околна среда;
3. директорите на регионалните инспекции по околната
среда и водите (РИОСВ);
4. директорите на басейновите дирекции;
5. директорите на дирекциите на националните паркове;
6. кметовете на общините, а в градовете с районно
деление - и кметовете на районите;
(2) Компетентни да предприемат предвидените в закона
действия и дейности са:
1. на територията на една община - директорът на
РИОСВ или кметът на общината, а в градовете с районно
деление - кметът на района;
2. на територията на една област - областният управител
или директорът на РИОСВ;
3. на територията на няколко общини в обхвата на една
РИОСВ - директорът на съответната инспекция;
4. на територията на няколко общини в обхвата на
различни РИОСВ - министърът на околната среда и
водите.
..........................................................................
Чл. 15. (1) Кметовете на общини:
1. информират населението за състоянието на околната
среда съгласно изискванията на закона;
2. разработват и контролират заедно с другите органи
планове за ликвидиране на последствията от аварийни и

РИОСВ - директорът на съответната инспекция;
4. на територията на няколко общини в обхвата на
различни РИОСВ - министърът на околната среда и
водите.
..................................................................................................
Чл. 16. Областните управители:
1. осигуряват провеждането на държавната политика по
опазване на околната среда на територията на областта;
2. координират работата на органите на изпълнителната
власт и техните администрации на територията на
областта по отношение провеждането на държавната
политика по опазване на околната среда;
3. координират дейностите по провеждане на политиката
по опазване на околната среда между общините на
територията на областта;
4. издават наказателни постановления за актове, съставени
по реда на чл. 15, ал. 1, т. 8.
.................................................................................................
Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 52
от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009
г.) При аварийни или други замърсявания, когато са
нарушени установените с нормативен или индивидуален
административен акт норми на изпускане на замърсяващи
вещества в околната среда, лицата, извършили
нарушението, както и лицата, отговорни за спазване на
нормите, са длъжни незабавно да уведомят съответните
областни управители, кметовете на съответните общини,
РИОСВ, басейновите дирекции и органите на
Министерството на вътрешните работи, а при промяна на
радиационната обстановка - и Агенцията за ядрено
регулиране.
(2) Компетентните органи по ал. 1 са длъжни незабавно да
уведомят Министерството на здравеопазването и
засегнатото население за настъпилото наднормено

залпови замърсявания на територията на общината;
3. организират управлението на отпадъци на територията
на общината;
4. контролират изграждането, поддържането и
правилната експлоатация на пречиствателните станции за
отпадъчни води в урбанизираните територии;
5. организират и контролират чистотата, поддържането,
опазването и разширяването на селищните зелени
системи в населените места и крайселищните територии,
както и опазването на биологичното разнообразие, на
ландшафта и на природното и културното наследство в
тях;
6. определят и оповестяват публично лицата, отговорни
за поддържането на чистотата на улиците, тротоарите и
други места за обществено ползване на територията на
населените места, и контролират изпълнението на
техните задължения;
7. организират дейността на създадени с решение на
общинския съвет екоинспекции, включително на
обществени начала, които имат право да съставят актове
за установяване на административни нарушения;
8. определят длъжностните лица, които могат да съставят
актове за установяване на административните нарушения
по този закон;
9. осъществяват правомощията си по специалните закони
в областта на околната среда;
10. определят лицата в общинската администрация,
притежаващи
необходимата
професионална
квалификация за осъществяване на дейностите по
управление на околната среда.
(2) Кметовете на общини могат да възлагат изпълнението
на функциите по ал. 1 на кметовете на кметства и
кметовете на райони.
............................................................................

замърсяване, като предложат мерки за защита на
човешкото здраве и на имуществото.
Чл. 24. Всеки ръководител на административна структура
в системата на изпълнителната власт ежегодно публикува
данните за информационните масиви и ресурси от
обработена информация за околната среда по чл. 18, т. 2.
..................................................................................................
Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) Компетентните
органи и лицата по чл. 21 създават Интернет страница и
поддържат чрез нея информационна база данни за
околната среда, която е безплатна и обществено достъпна.
(2) Базата данни по ал. 1 съдържа най-малко следната
информация:
1. текстове на международни договори, конвенции или
споразумения и законодателство, свързано с околната
среда;
2. стратегии, планове и програми, свързани с околната
среда;
3. доклади за напредъка или прилагането на актовете и
документите по т. 1 и 2, ако такива са изготвени или
поддържани в електронен вид;
4. националния и регионалните доклади за състоянието на
околната среда, както и други доклади за състоянието на
околната среда, предвидени в закона или в подзаконов
нормативен акт;
5. данни или обобщени данни, постъпващи от
мониторинга на дейностите, които оказват или могат да
окажат влияние върху околната среда;
6. публични регистри по реда на този закон или на други
специални закони в областта на околната среда.
(3) Информацията по ал. 2 периодично се актуализира.
.................................................................................................
Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., предишен текст на
чл. 30, доп. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 52
от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от
25.12.2009 г.) При аварийни или други замърсявания,
когато са нарушени установените с нормативен или
индивидуален административен акт норми на изпускане
на замърсяващи вещества в околната среда, лицата,
извършили нарушението, както и лицата, отговорни за
спазване на нормите, са длъжни незабавно да уведомят
съответните областни управители, кметовете на
съответните общини, РИОСВ, басейновите дирекции и
органите на Министерството на вътрешните работи, а
при промяна на радиационната обстановка - и Агенцията
за ядрено регулиране.
(2) Компетентните органи по ал. 1 са длъжни незабавно
да уведомят Министерството на здравеопазването и
засегнатото население за настъпилото наднормено
замърсяване, като предложат мерки за защита на
човешкото здраве и на имуществото.
Чл. 24. Всеки ръководител на административна структура
в системата на изпълнителната власт ежегодно публикува
данните за информационните масиви и ресурси от
обработена информация за околната среда по чл. 18, т. 2.
.............................................................................
Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) Компетентните
органи и лицата по чл. 21 създават Интернет страница и
поддържат чрез нея информационна база данни за
околната среда, която е безплатна и обществено
достъпна.
(2) Базата данни по ал. 1 съдържа най-малко следната
информация:
1. текстове на международни договори, конвенции или
споразумения и законодателство, свързано с околната
среда;
2. стратегии, планове и програми, свързани с околната

Компетентните органи предоставят безплатно налична
първична и предварително обработената информация за
околната среда помежду си, както и на общините, когато
тази информация им е необходима за вземане на решения
от тяхната компетентност, и за изготвяне на докладите по
чл. 22 и по чл. 11, ал. 1, т. 9.
…………………………………….........................................
При издаване на разрешително за изграждането и
експлоатацията на ново и експлоатацията на действащо
предприятие или съоръжение, класифицирано като
„предприятие и/или съоръжение с нисък рисков
потенциал” или като „предприятие и/или съоръжение с
висок рисков потенциал”
Чл. 110а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52
от 2008 г.) Министърът на околната среда и водите или
упълномощено от него лице в 14-дневен срок от
получаване на документите по чл. 110 уведомява
оператора за допуснати грешки и непълноти в тях и
определя срок до един месец за отстраняването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.03.2006 г.,
изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.,
изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в
сила от 25.12.2009 г.) В тридневен срок след изтичане на
срока по ал. 1 за проверка на документите или за
отстраняване на допуснатите грешки и непълноти
министърът на околната среда и водите или
упълномощено от него лице изпраща документите по чл.
110 за становище до министъра на здравеопазването,
министъра на вътрешните работи, председателя на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор,
областния управител и кмета на общината, на чиято
територия
е
разположено
предприятието
и/или
съоръжението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Министърът на околната

среда;
3. доклади за напредъка или прилагането на актовете и
документите по т. 1 и 2, ако такива са изготвени или
поддържани в електронен вид;
4. националния и регионалните доклади за състоянието
на околната среда, както и други доклади за състоянието
на околната среда, предвидени в закона или в подзаконов
нормативен акт;
5. данни или обобщени данни, постъпващи от
мониторинга на дейностите, които оказват или могат да
окажат влияние върху околната среда;
6. публични регистри по реда на този закон или на други
специални закони в областта на околната среда.
(3) Информацията по ал. 2 периодично се актуализира.
.............................................................................
Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., предишен текст
на чл. 30, доп. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006
г.) Компетентните органи предоставят безплатно налична
първична и предварително обработената информация за
околната среда помежду си, както и на общините, когато
тази информация им е необходима за вземане на решения
от тяхната компетентност, и за изготвяне на докладите по
чл. 22 и по чл. 11, ал. 1, т. 9.
.............................................................................
Чл. 65. (1) Осемдесет на сто от санкциите за увреждане
или замърсяване на околната среда над допустимите
норми по чл. 69 постъпват по бюджета на общината, на
чиято територия се намира санкционираният субект.
(2) Приходите от глоби и санкции по закона, налагани от
кметовете на общини, постъпват по бюджета на
съответната община.
(3) Приходите по ал. 1 и 2, както и приходите от глоби за
нарушаване на наредбите, приемани от общинските
съвети във връзка с опазването на околната среда, се

среда и водите, органите по ал. 2 или упълномощени от
тях лица могат да извършват проверки на място с цел
оценка на съответствието на документите по чл. 110 с
предвидените от оператора мерки за предотвратяване на
големи аварии и за ограничаване на последствията от тях.
(4) Органите по ал. 2 изпращат до министъра на околната
среда и водите становищата си в срок до два месеца от
получаване на документите по чл. 110.
(5) Липсата на становище на някои от органите по ал. 2 в
законоустановения срок се смята за мълчаливо съгласие.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Когато въз основа на
становище по ал. 2 се установи, че с документите по чл.
110 операторът не е предвидил необходимите мерки за
предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на
последствията от тях, в 10-дневен срок от изтичане на
срока по ал. 4 министърът на околната среда и водите или
упълномощено от него лице дава срок на оператора за
отстраняване на констатираните несъответствия и
непълноти.
..................................................................................................
Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 35
от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012
г., в сила от 01.01.2013 г.) При възникване на голяма
авария операторът на предприятие, класифицирано като
предприятие с нисък рисков потенциал или предприятие с
висок рисков потенциал, незабавно уведомява съответния
оперативен комуникационно-информационен център и
кмета на непосредствено застрашената община съгласно
изискванията на Закона за защита при бедствия.
..................................................................................................
Чл. 148. (1) Министерството на околната среда и водите
осъществява контрол върху компонентите на околната
среда и факторите, които им въздействат.
(2) Контролът е превантивен, текущ и последващ.

изразходват за екологични проекти и дейности по
приоритети, определени в общинските програми за
околна среда.
………………………………………………………..
Чл. 74. По предложение на кмета на общината ежегодно с
приемането на общинския бюджет се определят средства
за изпълнение на приоритетни екологични проекти и
дейности, включени в общинските програми за опазване
на околната среда.
.............................................................................
Чл. 79. (1) Кметовете на общините разработват програми
за опазване на околната среда за съответната община в
съответствие с указания на министъра на околната среда
и водите.
.............................................................................
Чл. 97. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 46
от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) След положителна
оценка по чл. 96, ал. 6 възложителят организира
съвместно с определените от компетентния орган или
оправомощено от него длъжностно лице засегнати
общини, кметства и райони обществено обсъждане на
доклада за ОВОС.
.............................................................................
Чл. 103а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) (1)
Предотвратяването на големи аварии и ограничаването
на последствията от тях се отчитат при:
.............................................................................
(5) При планирането на защитата на населението и
околната среда целите по ал. 1 се постигат чрез изготвяне
от кмета на съответната община на външни аварийни
планове за предприятия и/или съоръжения с висок рисков
потенциал.
………………………………………………….
При издаване на разрешително за изграждането и

(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Контролът се осъществява
на национално равнище от министъра на околната среда и
водите или от упълномощени от него лица, а на
регионално равнище - от директорите на РИОСВ,
директорите на басейновите дирекции, директорите на
националните паркове, областните управители и от
кметовете на общините или от упълномощени от тях
длъжностни лица.
Чл. 149. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Физическите и
юридическите лица са длъжни да осигуряват незабавен
достъп и да оказват съдействие на органите по чл. 148, ал.
3 за всички обекти и територии за извършване на
проверка, за измерване или за вземане на проби от
настоящи или потенциални източници на замърсяване
и/или увреждане на околната среда.
(2) Достъпът до обекти и територии на Министерството на
вътрешните работи и на Министерството на отбраната се
разрешава от съответния началник на структурно звено на
министерството.
(3) Органите на изпълнителната власт и подчинените им
администрации,
организациите,
юридическите
и
физическите лица са длъжни да оказват съдействие на
органите, осъществяващи контрол по изпълнението на
техните функции.
Чл. 150. Физическите и юридическите лица, които
притежават и използват пречиствателни съоръжения и
съоръжения за третиране на отпадъци, са длъжни да
осигурят функционирането им, съгласно разпоредбите на
нормативните актове и съобразно условията в решенията
по ОВОС, в разрешителните и другите индивидуални
административни актове, отнасящи се до тях.
Чл. 151. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) За установените
по време на контролната дейност административни
нарушения контролните органи съставят актове за

експлоатацията на ново и експлоатацията на
действащо
предприятие
или
съоръжение,
класифицирано като „предприятие и/или съоръжение с
нисък рисков потенциал” или като „предприятие и/или
съоръжение с висок рисков потенциал”
Чл. 110а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр.
52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от
01.01.2013 г.) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него лице в 14-дневен срок от
получаване на документите по чл. 110 уведомява
оператора на предприятие с висок рисков потенциал за
допуснати грешки и непълноти в тях и определя срок до
един месец за отстраняването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.03.2006 г.,
изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.,
изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в
сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила
от 01.01.2013 г.) В тридневен срок след изтичането на
срока по ал. 1 за проверка на документите или за
отстраняване на допуснатите несъответствия и
непълноти министърът на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице изпраща
документите по чл. 110 за становище до министъра на
вътрешните работи, изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда",
кмета на общината или до оправомощени от тях
длъжностни лица и до директора на РИОСВ, на чиято
територия е разположено предприятието и/или
съоръжението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2012
г., в сила от 01.01.2013 г.) Министърът на околната среда
и водите, органите по ал. 2 или оправомощени от тях
лица могат да извършват проверки на място с цел оценка
на съответствието на документите по чл. 110 с

установяване на нарушенията.
(2) В случаите по ал. 1 контролните органи могат да
издават писмени предписания и заповеди за налагане на
принудителни административни мерки.
..................................................................................................
Чл. 152. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Превантивният
контрол за опазване на околната среда се осъществява чрез
екологичната оценка при одобряването на планове и
програми, чрез ОВОС като условие в развитието на
инвестиционния процес, както и чрез издаване на
комплексни и други разрешителни, предвидени в закона.
Чл. 153. (1) Превантивният контрол има за цел
недопускане на замърсяване и/или увреждане на околната
среда над допустимите норми преди осъществяване на
предлаганата и/или планираната дейност.
(2) В изпълнение на своите функции и с оглед постигането
на целта на превантивния контрол органите по чл. 148, ал.
3 съставят предупредителни протоколи на физическите
лица, на управителните органи на юридическите лица и на
едноличните търговци, които подлежат на контрол.
(3) В протоколите, съставени въз основа на ал. 2, се
отразяват фактите или обстоятелствата, които могат да
доведат до увреждане и/или замърсяване на околната
среда, и се дават задължителни предписания за
недопускане на отразените факти и/или обстоятелства.
(4) Предписанията от протокола по ал. 3 са задължителни
за проверявания.
..................................................................................................
Чл. 154. (1) Текущият контрол обхваща:
1. контрола върху качеството на компонентите на околната
среда и факторите, които й въздействат;
2. контрола по изпълнението на издадените от
Министерството на околната среда и водите, басейновите
дирекции, дирекциите на националните паркове и от

предвидените от оператора на предприятие с висок
рисков потенциал мерки за предотвратяване на големи
аварии и за ограничаване на последствията от тях.
(4) Органите по ал. 2 изпращат до министъра на околната
среда и водите становищата си в срок до два месеца от
получаване на документите по чл. 110.
(5) Липсата на становище на някои от органите по ал. 2 в
законоустановения срок се смята за мълчаливо съгласие.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012
г., в сила от 01.01.2013 г.) Когато въз основа на
становище по ал. 2 се установи, че с документите по чл.
110 операторът на предприятие с висок рисков потенциал
не е предвидил необходимите мерки за предотвратяване
на големи аварии и за ограничаване на последствията от
тях, в 10-дневен срок от изтичането на срока по ал. 4
министърът на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице определя срок за
отстраняване на констатираните несъответствия и
непълноти.
.............................................................................
Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр.
35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от
2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) При възникване на голяма
авария операторът на предприятие, класифицирано като
предприятие с нисък рисков потенциал или предприятие
с висок рисков потенциал, незабавно уведомява
съответния оперативен комуникационно-информационен
център и кмета на непосредствено застрашената община
съгласно изискванията на Закона за защита при бедствия.
.............................................................................
Чл. 148. (1) Министерството на околната среда и водите
осъществява контрол върху компонентите на околната
среда и факторите, които им въздействат.
(2) Контролът е превантивен, текущ и последващ.

регионалните инспекции по околната среда и водите
разрешителни, решения по оценка на въздействие върху
околната среда и на предвидените мерки в програмите.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Текущият контрол се
осъществява чрез извършване на проверки по документи и
на място, наблюдения и измервания.
(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Когато при проверка по
документи или на място бъде констатирана липса на
документи, удостоверяващи спазването на установените
изисквания, проверяваното лице ги представя в 7-дневен
срок от проверката.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Текущият
контрол включва достъп до:
1. данните от собствения мониторинг на обекта,
осъществяван от оператора;
2. информацията, свързана с производствената дейност на
обекта;
3. имотите и съоръженията, които са държавна, общинска
и частна собственост.
Чл. 155. (1) По време на извършването на текущия контрол
длъжностни лица, определени от органите по чл. 148, ал. 3,
съставят констативни протоколи.
(2) В протоколите по ал. 1 се отразяват констатираните
факти и обстоятелства и се дават задължителни
предписания с посочване на срокове и отговорници за
изпълнението им.
Чл. 156. Последващият контрол се осъществява чрез
проследяване на:
1. резултатите от изпълнението на мерките, предвидени в
решенията по ОВОС и разрешителните, както и от
изпълнението на инвестиционните проекти;
2. изпълнението на предписанията, дадени на
контролираните лица по време на извършването на
превантивния и на текущия контрол.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Контролът се
осъществява на национално равнище от министъра на
околната среда и водите или от упълномощени от него
лица, а на регионално равнище - от директорите на
РИОСВ, директорите на басейновите дирекции,
директорите на националните паркове, областните
управители и от кметовете на общините или от
упълномощени от тях длъжностни лица.
Чл. 149. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Физическите и
юридическите лица са длъжни да осигуряват незабавен
достъп и да оказват съдействие на органите по чл. 148,
ал. 3 за всички обекти и територии за извършване на
проверка, за измерване или за вземане на проби от
настоящи или потенциални източници на замърсяване
и/или увреждане на околната среда.
(2) Достъпът до обекти и територии на Министерството
на вътрешните работи и на Министерството на отбраната
се разрешава от съответния началник на структурно
звено на министерството.
(3) Органите на изпълнителната власт и подчинените им
администрации,
организациите,
юридическите
и
физическите лица са длъжни да оказват съдействие на
органите, осъществяващи контрол по изпълнението на
техните функции.
Чл. 150. Физическите и юридическите лица, които
притежават и използват пречиствателни съоръжения и
съоръжения за третиране на отпадъци, са длъжни да
осигурят функционирането им, съгласно разпоредбите на
нормативните актове и съобразно условията в решенията
по ОВОС, в разрешителните и другите индивидуални
административни актове, отнасящи се до тях.
Чл. 151. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) За установените
по време на контролната дейност административни
нарушения контролните органи съставят актове за

Чл. 157. Съставянето на актове за извършени
административни нарушения и издаването на наказателни
постановления са част от текущия и последващия контрол.
Чл. 157а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) Министърът на
околната среда и водите контролира изпълнението на
задълженията на оператора, на който е издадено
разрешително по чл. 104, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.03.2006 г.,
изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.,
изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в
сила от 25.12.2009 г.) Контролът по ал. 1 се извършва чрез
съвместни проверки от определени със заповед на
министъра на околната среда и водите комисии, съставени
от представители на териториалните и регионалните
структури на Министерството на околната среда и водите,
Министерството на здравеопазването, Министерството на
вътрешните работи, Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор и упълномощени представители на
областните управители и на кметовете на общините.
..................................................................................................
Чл. 158. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Министърът на
околната среда и водите или упълномощени от него лица,
директорите на РИОСВ, директорите на националните
паркове и директорите на басейновите дирекции прилагат
принудителни административни мерки в случаите на:
1. аварийни ситуации, предизвикани от действия или
бездействия на собственици или ползватели на обекти и
територии;
2. бедствени ситуации;
3. възникване на непосредствена опасност за замърсяване
или увреждане на околната среда или за увреждане на
здравето или имуществото на хората;
4.
предотвратяване
или
преустановяване
на
административни нарушения, свързани с опазването на

установяване на нарушенията.
(2) В случаите по ал. 1 контролните органи могат да
издават писмени предписания и заповеди за налагане на
принудителни административни мерки.
.............................................................................
Чл. 152. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Превантивният
контрол за опазване на околната среда се осъществява
чрез екологичната оценка при одобряването на планове и
програми, чрез ОВОС като условие в развитието на
инвестиционния процес, както и чрез издаване на
комплексни и други разрешителни, предвидени в закона.
Чл. 153. (1) Превантивният контрол има за цел
недопускане на замърсяване и/или увреждане на
околната среда над допустимите норми преди
осъществяване на предлаганата и/или планираната
дейност.
(2) В изпълнение на своите функции и с оглед
постигането на целта на превантивния контрол органите
по чл. 148, ал. 3 съставят предупредителни протоколи на
физическите лица, на управителните органи на
юридическите лица и на едноличните търговци, които
подлежат на контрол.
(3) В протоколите, съставени въз основа на ал. 2, се
отразяват фактите или обстоятелствата, които могат да
доведат до увреждане и/или замърсяване на околната
среда, и се дават задължителни предписания за
недопускане на отразените факти и/или обстоятелства.
(4) Предписанията от протокола по ал. 3 са задължителни
за проверявания.
.............................................................................
Чл. 154. (1) Текущият контрол обхваща:
1. контрола върху качеството на компонентите на
околната среда и факторите, които й въздействат;
2. контрола по изпълнението на издадените от

околната среда, както и предотвратяване и/или
отстраняване на вредните последици от тези нарушения.
............................................................
Чл. 159. (1) Принудителните административни мерки са
превантивни, преустановителни и възстановителни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) При прилагането на
принудителните административни мерки министърът на
околната среда и водите или упълномощени от него лица,
директорите на РИОСВ, директорите на националните
паркове и директорите на басейновите дирекции със
съдействието на областния управител спират с мотивирана
заповед производствената дейност на собствениците или
ползвателите на територии, както и достъпа до територии
на собствениците и ползвателите, включително чрез
пломбиране или запечатване.
..................................................................................................
Чл. 162. (1) За нарушенията на този закон, които не
съставляват престъпления, физическите лица, областните
управители, кметовете на общини, кметовете на райони,
кметовете на кметства и длъжностните лица се наказват с
глоби от 100 до 6000 лв., а на юридическите лица и на
едноличните търговци се налагат имуществени санкции от
1000 до 20 000 лв.
(2) При повторно нарушение размерът на глобата или
имуществената санкция е в двойния размер по ал. 1.
(3) При явно маловажни случаи на нарушения, извършени
от физически лица, глобата е 100 лв.
..................................................................................................
Чл. 170. (1) Който виновно причини другиму вреди от
замърсяване или увреждане на околната среда, е длъжен да
ги обезщети.
(2) В случаите, когато е увредено имущество - държавна
собственост, оправомощен да заведе иска по ал. 1 е:
1. министърът на околната среда и водите - ако вредите са

Министерството на околната среда и водите, басейновите
дирекции, дирекциите на националните паркове и от
регионалните инспекции по околната среда и водите
разрешителни, решения по оценка на въздействие върху
околната среда и на предвидените мерки в програмите.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Текущият контрол се
осъществява чрез извършване на проверки по документи
и на място, наблюдения и измервания.
(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Когато при проверка по
документи или на място бъде констатирана липса на
документи, удостоверяващи спазването на установените
изисквания, проверяваното лице ги представя в 7-дневен
срок от проверката.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Текущият
контрол включва достъп до:
1. данните от собствения мониторинг на обекта,
осъществяван от оператора;
2. информацията, свързана с производствената дейност
на обекта;
3. имотите и съоръженията, които са държавна, общинска
и частна собственост.
..................................................................
Чл. 155. (1) По време на извършването на текущия
контрол длъжностни лица, определени от органите по чл.
148, ал. 3, съставят констативни протоколи.
(2) В протоколите по ал. 1 се отразяват констатираните
факти и обстоятелства и се дават задължителни
предписания с посочване на срокове и отговорници за
изпълнението им.
Чл. 156. Последващият контрол се осъществява чрез
проследяване на:
1. резултатите от изпълнението на мерките, предвидени в
решенията по ОВОС и разрешителните, както и от
изпълнението на инвестиционните проекти;

настъпили на територията на повече от една област;
2. областният управител - ако вредите са настъпили на
територията на повече от една община.
(3) В случаите, когато е увредено имущество - общинска
собственост, кметът на общината е оправомощен да заведе
иска по ал. 1.
Чл. 171. Увредените лица и лицата по чл. 170, ал. 2 и 3
могат да предявят иск срещу нарушителя за
преустановяване на нарушението и за отстраняване
последиците от замърсяване.
..................................................................................................

2. изпълнението на предписанията, дадени на
контролираните лица по време на извършването на
превантивния и на текущия контрол.
Чл. 157. Съставянето на актове за извършени
административни
нарушения
и
издаването
на
наказателни постановления са част от текущия и
последващия контрол.
Чл. 157а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) (1) Министърът на
околната среда и водите контролира изпълнението на
задълженията на оператора, на който е издадено
разрешително по чл. 104, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.03.2006 г.,
изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.,
изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в
сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила
от 01.01.2013 г.) Контролът по ал. 1 се извършва чрез
съвместни проверки от определени със заповед на
министъра на околната среда и водите комисии,
съставени от представители на териториалните и
регионалните структури на Министерството на околната
среда и водите, Министерството на вътрешните работи и
оправомощени представители на Изпълнителна агенция
"Главна инспекция по труда" и кметовете на общините.
.............................................................................
Чл. 158. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Министърът на
околната среда и водите или упълномощени от него лица,
директорите на РИОСВ, директорите на националните
паркове и директорите на басейновите дирекции
прилагат принудителни административни мерки в
случаите на:
1. аварийни ситуации, предизвикани от действия или
бездействия на собственици или ползватели на обекти и
територии;
2. бедствени ситуации;

3. възникване на непосредствена опасност за замърсяване
или увреждане на околната среда или за увреждане на
здравето или имуществото на хората;
4.
предотвратяване
или
преустановяване
на
административни нарушения, свързани с опазването на
околната среда, както и предотвратяване и/или
отстраняване на вредните последици от тези нарушения.
.............................................................................
Чл. 159. (1) Принудителните административни мерки са
превантивни, преустановителни и възстановителни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) При прилагането на
принудителните административни мерки министърът на
околната среда и водите или упълномощени от него лица,
директорите на РИОСВ, директорите на националните
паркове и директорите на басейновите дирекции със
съдействието на областния управител спират с
мотивирана заповед производствената дейност на
собствениците или ползвателите на територии, както и
достъпа до територии на собствениците и ползвателите,
включително чрез пломбиране или запечатване.
.............................................................................
Чл. 162. (1) За нарушенията на този закон, които не
съставляват престъпления, физическите лица, областните
управители, кметовете на общини, кметовете на райони,
кметовете на кметства и длъжностните лица се наказват с
глоби от 100 до 6000 лв., а на юридическите лица и на
едноличните търговци се налагат имуществени санкции
от 1000 до 20 000 лв.
(2) При повторно нарушение размерът на глобата или
имуществената санкция е в двойния размер по ал. 1.
(3) При явно маловажни случаи на нарушения,
извършени от физически лица, глобата е 100 лв.
.............................................................................
Чл. 170. (1) Който виновно причини другиму вреди от

................................................................................................
Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от
11.08.2006 г.) Общото водовземане и ползване на водните
обекти е правото на гражданите да ползват водите и/или
водните обекти - публична държавна или общинска
собственост, за лични нужди, отдих и водни спортове,
водопой на животни и къпане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
Условията и редът за използване по ал. 1 на водите и
водните обекти се определят за публична държавна
собственост от областния управител, а за публична
общинска собственост - от общинския съвет, в
съответствие с издадените разрешителни за водовземане и
ползване на водните обекти и по начина, който гарантира
опазването на живота и здравето на населението и на
околната среда.
(3) Областният управител - за публичната държавна

Закон за водите (ЗВ)
*Закон за изменение и
допълнение на ЗВ е
включен в
законодателната
програма на МС за м.
февруари 2010 г.

замърсяване или увреждане на околната среда, е длъжен
да ги обезщети.
(2) В случаите, когато е увредено имущество - държавна
собственост, оправомощен да заведе иска по ал. 1 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) В случаите, когато е увредено имущество - общинска
собственост, кметът на общината е оправомощен да
заведе иска по ал. 1.
Чл. 171. Увредените лица и лицата по чл. 170, ал. 2 и 3
могат да предявят иск срещу нарушителя за
преустановяване на нарушението и за отстраняване
последиците от замърсяване.
.............................................................................
.............................................................................
Чл. 10. (1) Държавната политика, свързана с дейностите
по експлоатация, изграждане, реконструкция и
модернизация
на водностопанските
системи
и
съоръжения, се осъществява от:
............................................................................
(2) Политиката, свързана с дейностите по експлоатация,
изграждане, реконструкция и модернизация на
водностопански системи и съоръжения - общинска
собственост, се осъществява от кмета на общината.
………………………………………………….
Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009
г.) (1) Министерският съвет определя държавната
политика за отрасъла водоснабдяване и канализация (В и
К) като част от водостопанската политика на страната и
Националната стратегия за управление и развитие на
водния сектор в Република България.

собственост, и кметът на общината - за публичната
общинска собственост, е длъжен да обяви:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
водните обекти, предоставени за общо водовземане и
ползване с определяне на местата за тази цел;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
изискванията, условията или забраната за определен вид
общо водовземане или ползване;
3. разрешените заварени индивидуални права на
използване, както и правата на използване, които предстои
да се предоставят;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
обхвата и предназначението на принадлежащите земи към
водните обекти по т. 1 с оглед осъществяване на
определени видове общо водовземане или ползване,
съответно ограничение или забрани на други видове
използване, както и изисквания към обекти и дейности,
съвместими с общото водовземане и ползване;
5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
местата за преминаване през имоти - частна собственост, в
случаите, когато за общото водовземане и/или ползване
достъпът до водния обект се осъществява през такива
имоти след предварително съгласуване със собственика на
имота; при липса на съгласие се прилагат разпоредбите на
Закона за териториално и селищно устройство.
(4) Обявяването по ал. 3, т. 1, 2 и 5 се извършва
задължително и чрез поставянето на табели на
определените места, а по т. 3 и 4 - чрез публичен регистър.
.............................................................
Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от
11.08.2006 г.) В случай на отнемане на разрешителното
органът по чл. 52, ал. 1 може да определи срок на титуляра
на разрешителното да отстрани съоръженията си и да
възстанови състоянието на водния обект.

.............................................................................
(4) Политиката в отрасъла водоснабдяване и канализация
се провежда от:
1.
министъра
на
регионалното
развитие
и
благоустройството;
2. общинските съвети и кметовете на общини.
.............................................................................
Чл. 10в…………………………………………
………………………………………………….
(2) Кметът на общината:
1. разработва и предлага за одобрение от общинския
съвет програмите по ал. 1, т. 1 и 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 Европейския съюз;
3. предвижда в общите и подробните 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 - В и К оператори, в които
общината е едноличен собственик, или когато е
собственик на над 50 на сто от капитала, ако е
оправомощен от общото им събрание;
5. определя основните показатели за дейността на В и К
операторите по т. 4 и за развитието им в съответствие с
одобрените от ДКЕВР бизнес планове, контролира
изпълнението им и го отчита пред общинския съвет;
6. участва като представител на общината в съответната
асоциация по В и К;
7. осъществява контрол в предвидените от закона случаи.

(2) В срок 7 дни решението по ал. 1 се изпраща на
съответния областен управител.
(3) След изтичане на срока по ал. 1 областният управител
може да нареди извършването на предписаните действия
за сметка на водоползвателя.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
Ако запазването на съоръженията за водовземане и за
ползване на воден обект е в обществен интерес, органът по
чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3 прави мотивирано искане за
отчуждаване на имота по реда на Закона за държавната
собственост.
.................................................................................................
Чл. 98. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006
г.) При предоставяне на концесия за добив на минерални
води - изключителна държавна собственост и публична
общинска собственост, областните управители и кметовете
на общини предприемат необходимите мерки за
реализиране
на
концесията
съобразно
своята
компетентност.
.................................................................................................
Чл. 137. Защитата от вредното въздействие на водите
включва:
1. защита от наводнения;
2. защита от ледови явления;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
защита на леглата и бреговете на реките от ерозия;
4. защита на бреговете от вълново въздействие;
5. защита от опасно повишаване или понижаване нивото
на подземните води;
6. защита на водосборните басейни от водна ерозия;
7. защита от изкуствен самоизлив на подземни води.
Чл. 138. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от
11.08.2006 г.) Защитата по чл. 137 е оперативна и
постоянна.

................................................................................
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2000 г.) (1) Минералните
води по чл. 19, т. 3 се актуват като публична общинска
собственост само при наличие на издаден сертификат
и/или
комплексна
балнеологична
оценка
от
Министерството на здравеопазването и/или стопанска
оценка от Министерството на околната среда и водите.
(2) Редът и начинът за издаване на сертификата и
оценките по ал. 1 се определят в наредбата по чл. 135, т.
2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
Особено право на водовземане на минерални води публична общинска собственост, се предоставя само при
утвърдени експлоатационни ресурси на минерални води.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Обосновката на концесията по чл. 21 от Закона за
концесиите за минерални води - публична общинска
собственост, се изработва съгласно утвърдени от
Министерството на околната среда и водите методически
указания за изготвянето на обосновка за предоставяне на
концесия за минерални води.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Предложението на кмета на общината по чл. 38, ал. 1 от
Закона за концесиите се съгласува с министъра на
околната среда и водите по отношение на параметрите на
концесията и условията за охрана и мониторинг на
минералната вода.
(6) При предоставяне на право на ползване на водите по
ал. 1 собственикът на имота, в който се намира
водоизточникът, има предимство при равни други
условия.
…………………………………………………..
Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от
11.08.2006 г.) Общото водовземане и ползване на водните

................................................................................................
(4) Постоянната защита включва:
................................................................................................
5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
поддържане проводимостта на речните легла.
...............................................................................................
Чл. 140.
………………………………………………………………
(3) Дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 5 се финансират и от
Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет, при условие че са
включени в Годишния план за изпълнение на
Националната програма за защита при бедствия, и
включват:
1. почистване на речните легла от строителни и битови
отпадъци;
2. премахване на израсналите във водното течение
дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност
да паднат дървета;
3. опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на
бреговете и защита на крайбрежната растителност;
4. премахване на незаконни постройки, огради, складирани
материали и други от границите на речните легла;
5. премахване на незаконни водовземания и подприщващи
съоръжения.
...............................................................................................
Чл. 191. (1) (Предишен текст на чл. 191 - ДВ, бр. 65 от
2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Кметът на общината
контролира:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
изграждането, поддържането и правилната експлоатация
на канализационните мрежи и съоръженията за
пречистване на битови отпадъчни води;

обекти е правото на гражданите да ползват водите и/или
водните обекти - публична държавна или общинска
собственост, за лични нужди, отдих и водни спортове,
водопой на животни и къпане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
Условията и редът за използване по ал. 1 на водите и
водните обекти се определят за публична държавна
собственост от областния управител, а за публична
общинска собственост - от общинския съвет, в
съответствие с издадените разрешителни за водовземане
и ползване на водните обекти и по начина, който
гарантира опазването на живота и здравето на
населението и на околната среда.
(3) Областният управител - за публичната държавна
собственост, и кметът на общината - за публичната
общинска собственост, е длъжен да обяви:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
водните обекти, предоставени за общо водовземане и
ползване с определяне на местата за тази цел;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
изискванията, условията или забраната за определен вид
общо водовземане или ползване;
3. разрешените заварени индивидуални права на
използване, както и правата на използване, които
предстои да се предоставят;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
обхвата и предназначението на принадлежащите земи
към водните обекти по т. 1 с оглед осъществяване на
определени видове общо водовземане или ползване,
съответно ограничение или забрани на други видове
използване, както и изисквания към обекти и дейности,
съвместими с общото водовземане и ползване;
5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
местата за преминаване през имоти - частна собственост,

2. изграждането, поддържането и експлоатацията на
водностопанските системи по чл. 19, т. 4;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
изграждането и регистрацията на кладенците за
индивидуално водовземане от подземните води на
територията на общината.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
Изпълнението на дейностите по ал. 1 се контролира от
областните управители.
.................................................................................................
Управление на водоснабдителни и канализационни
системи (Нов - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 24.09.2009
г.)
Чл. 198а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 24.09.2009
г.) (1) Територията на страната за нуждите на
управлението, планирането и изграждането на В и К
системи и за предоставянето на В и К услуги се разделя на
обособени територии.
................................................................................................
Чл. 198б. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 24.09.2009
г.) Управлението на В и К системите се осъществява от:
1.
министъра
на
регионалното
развитие
и
благоустройството, който координира управлението на В и
К системите на национално ниво;
2. асоциацията по В и К, в която участват държавата и
една или повече общини - когато собствеността на В и К
системите в границите на обособената територия е
разпределена между държавата и общините или между
няколко общини;
3. общинския съвет - когато в границите на обособената
територия попадат В и К системи - собственост само на
една община.
Чл. 198в. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 24.09.2009
г.) (1) Асоциацията по В и К по чл. 198б, т. 2 е юридическо

в случаите, когато за общото водовземане и/или ползване
достъпът до водния обект се осъществява през такива
имоти след предварително съгласуване със собственика
на имота; при липса на съгласие се прилагат
разпоредбите на Закона за териториално и селищно
устройство.
(4) Обявяването по ал. 3, т. 1, 2 и 5 се извършва
задължително и чрез поставянето на табели на
определените места, а по т. 3 и 4 - чрез публичен
регистър.
……………………………………………………
Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) (1) Разрешителното
се издава от:……..
3. кмета на общината след решение на общинския съвет:
а) за водовземане от води, включително от язовири и
микроязовири и минерални води - публична общинска
собственост, както и от находища на минерални води изключителна държавна собственост, които са
предоставени безвъзмездно за управление и ползване от
общините;
б) за ползване на водни обекти - публична общинска
собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46,
ал. 1, т. 3;
.............................................................................
Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006
г.) (1) В едномесечен срок след изтичане на срока по чл.
61, ал. 2…………......
……………………………………………………
(2) Съобщението по ал. 1 се изпраща на кмета на
съответната община за публично обявяване.
(3) В тридневен срок от получаване на съобщението
кметът по ал. 2 е длъжен да:
1. направи публичното обявяване, като постави

лице със седалище и адрес в областната администрация на
съответната обособена територия.
(2) Асоциацията по В и К не е търговско дружество, не
формира и не разпределя печалба.
(3) Органи на управление на асоциацията по В и К са:
1. общо събрание, което се състои от представители на
държавата и общината/общините, определени по чл. 198е,
ал. 1 - 3;
2. председател, който е представител на държавата.
.............................................................................................
Чл. 198е. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 24.09.2009
г.) (1) В асоциацията по В и К участват един представител
на държавата и по един представител на общините,
включени в обособената територия.
(2) Представителят на държавата в асоциацията по В и К е:
1. областният управител на административната област, в
която попада съответната обособена територия;
2. областният управител на административната област, на
чиято територия се намира по-голямата част от
обособената територия - когато съответната обособена
територия попада на територията на две или повече
административни области.
(3) Представителят на общината в асоциацията по В и К е
кметът на общината, а при невъзможност той да участва
общинският съвет определя друг представител.
(4) Преди всяко заседание на общото събрание на
асоциацията по В и К областният управител съгласува с
министъра на регионалното развитие и благоустройството
и с министъра на околната среда и водите, в съответствие с
компетенциите им, позицията на държавата по въпросите
от дневния ред и получава мандат за представянето й.
(5) Позицията и мандатът на представителя на общината
за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и
К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.

съобщението на определените за това места;
2. уведоми писмено органа по чл. 61, ал. 1 за точната дата
на обявяването.
……………………………………………………
Чл. 98. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006
г.) При предоставяне на концесия за добив на минерални
води - изключителна държавна собственост и публична
общинска собственост, областните управители и
кметовете на общини предприемат необходимите мерки
за реализиране на концесията съобразно своята
компетентност.
……………………………………………………
Чл. 102а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009
г.) (1) Кандидатите за предоставяне по право на концесия
за добив на минерална вода при условията на чл. 47б
подават писмено заявление до:
1. министъра на околната среда и водите - за
предоставяне на държавна концесия, или
2. кмета на съответната община - за предоставяне на
общинска концесия.
……………………………………………………
Чл. 191. (1) (Предишен текст на чл. 191 - ДВ, бр. 65 от
2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Кметът на общината
контролира:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
изграждането, поддържането и правилната експлоатация
на канализационните мрежи и съоръженията за
пречистване на битови отпадъчни води;
2. изграждането, поддържането и експлоатацията на
водностопанските системи по чл. 19, т. 4;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
изграждането и регистрацията на кладенците за
индивидуално водовземане от подземните води на
територията на общината.

(6) След всяко заседание на общото събрание на
асоциацията по В и К областният управител информира
писмено министъра на регионалното развитие и
благоустройството, министъра на околната среда и водите
и общинските съвети за обсъжданите въпроси и взетите
решения.
(7) Организацията и дейността на асоциациите по В и К се
определят с правилник, издаден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството след
съгласуване с министъра на околната среда и водите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)
Изпълнението на дейностите по ал. 1 се контролира от
областните управители.

