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Х. Списък на компетентните органи за управление на водите – 

наименование и адрес  
 

Управлението на водите се осъществява на национално и басейново ниво. 

Управлението на водите на национално ниво се осъществява от Министерски 

съвет и Министъра на околната среда и водите. 

Управлението на водите на  басейново ниво в Западнобеломорски район се осъществява 

от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград. 

 

 Съгласно Закона за водите и подзаконовата нормативна уредба, компетентните 

органи за управление на водите са: 

 

На национално ниво: 

 

1. Министерски  съвет  

 

Адрес 1194 София, бул. “Дондуков” №1  

Телефон (02) 940 29 99; 940 27 70  

Факс (02) 980 20 56 

Интернет страница http://www.government.bg 

 

Компетенции: 

1. приема национални програми в областта на опазването и устойчивото 

използване на водите; 

2. предоставя концесия за добив на минерални води – изключителна 

държавна собственост (ИДС) по предложение на министъра на околната 

среда и водите; 

3. определя с Тарифа таксите за водовземане от минерални води – ИДС;  

4. определя количеството минерални води – ИДС за ползване от лечебните 

заведения за болнична помощ по предложение на министъра на 

здравеопазването.  

5. разрешава ползване на води за целите на отбраната и сигурността на 

страната; 

6. определя ограничения в използването на водите при непредвидими или 

изключителни обстоятелства, засягащи отделни райони на страната; 
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7. по мотивирано предложение от министъра на здравеопазването определя 

тарифите за такси, събирани на основанията, посочени в този закон; 

8. предлага за одобряване от Народното събрание Национална стратегия за 

управление и развитие на водния сектор; 

9. приема отраслови стратегии в съответствие с основните цели, 

определени в Националната стратегия. 

 

10. 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. 

 

 

 

2. Министерство на околната среда и водите  

 

Адрес Централна сграда:  

1000 София, бул. "Мария Луиза" 22 

Втора сграда:  

1000 София, ул. "У. Гладстон" 67 

Телефон: 02/ 940 6000 

Телефон (02) 940 6231, 940 6224, 981 1186, 940 6000 

Факс (02) 988 5913 

Интернет страница http://www.moew.government.bg 

 

Компетенции:  

1. осъществява държавната политика за управление на водите; 

2. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет Национална 

стратегия за управление и развитие на водния сектор; 

3. разработва национални програми в областта на опазването и устойчивото 

използване на водите; 

4. утвърждава плановете за управление на речните басейни; 

5. съставя националния баланс на водите; 

6. издава разрешителни за водовземане и/или ползване в предвидените в ЗВ 

случаи, както и режимни графици за водовземане от комплексните и 

значими язовири; 

7. определя реда и начина за използване на водите на комплексните и 

значими язовири,  включително реда за аварийно изпускане на вода;  
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8. създава специализирани бази данни, карти, регистри и информационна 

система за водите; 

9. определя програми от мерки, като част от плановете за управление на 

речните басейни, които са приложими във всички райони за басейново 

управление на водите; 

10. издава разрешителни за водовземане от минерални води; 

11. издава разрешителни за реинжектиране при използване на минерални 

води за добив на хидрогеотермална енергия; 

12. издава разрешителни за ползване на воден обект за хидрогеоложки 

проучвания; 

13. издава разрешителни за ползване на воден обект за изграждане и 

реконструкция на съоръжения за подземни води; 

14. възлага извършването на хидрогеоложки проучвания за оценка на 

експлоатационните ресурси на минерални води – ИДС;  

15. утвърждава експлоатационните ресурси на находищата на минерални 

води и съставя водните им баланси; 

16. води регистър на минералните води –ИДС, като достъпът до 

информацията в регистъра се осигурява чрез интернет страницата на 

Министерство на околната среда и водите; 

17. контролира спазването на изискванията на разрешителното за 

водовземане от минерални води-ИДС и спазването на условията на 

концесионните договори за води – ИДС; 

18. създава необходимата организация и прави предложение за предоставяне 

на концесия на минерални води – ИДС; 

19. организира и ръководи мониторинга на водите. 

20. разработва политиката на държавата за двустранно и многостранно 

сътрудничество в областта на използването и опазването на водите; 

21. издава периодичен бюлетин за състоянието на водните ресурси на 

Република България; 

22. одобрява проектните параметри и схеми на водностопанските системи и 

съоръжения; 

23. определя районите за басейново управление, които се отнасят към 

международен район за басейново управление; 

24. определя санитарно-охранителни зони: 

�   на водовземни съоръжения за минерални води; 

�   на водовземни съоръжения, разположени в границите на  

националните паркове; 

�   на комплексните и значими язовири  използвани за питейно-битово 

водоснабдяване; 
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� в случаите, в които санитарно-охранителната зона е разположена на 

територията на повече от една басейнова дирекция; 

25. определя уязвими зони за опазване на водите от замърсяване с нитрати 

от земеделски източници; 

26. определя чувствителните зони за опазване на водите от замърсяване с 

биогенни елементи; 

27. определя списъка на приоритетните и приоритетно опасните вещества; 

28. утвърждава методики за изследване на води в случаите, когато липсват 

български стандарти, както и методики за анализ на данните от 

мониторинга на водите; 

29. създава и поддържа контролно-информационна система за таксите по чл. 

194, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗВ; 

30. определя ограниченията за ползването на водите и водните обекти и 

специфични мерки за опазването им. 

 

2.1 Министерство на околната среда и водите чрез изпълнителния 

 директор на Изпълнителната агенция по околна среда: 

 

ИАОС: 

 

      

Адрес 1618 София, бул. “Цар Борис ІІІ” №136 

Телефон (02) 955 90 11  

Факс (02) 955 90 15 

Интернет страница http:// nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/index.html 

 

 

 Компетенции:  

 

1. провежда лабораторните и полевите изследвания за определяне на    
състоянието на водите; 

 

2. провежда мониторинга на водите на национално ниво; 

 

3. поддържа географска информационна система за водите на национално  

ниво;  
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2.2 Министерство на околната среда и водите чрез регионалните 

инспекции по околната среда и водите в границите на териториалния им 

обхват (РИОСВ): 

 

 

 

РИОСВ  - Благоевград  

 

Адрес 2700 Благоевград , ул.”Свобода” №1 

Телефон (073) 883140 12  

Факс (073) 885158 

Интернет страница http:// www./blriosv.hit.bg 

 

  

 РИОСВ – Перник  

 

Адрес 2304 Перник , ул. “Благой Гебрев” №15 , ет.1 

Телефон (076) 670203  

Факс (076) 670203 

Интернет страница http:// www.riosv-pernik.com 

 

 

 РИОСВ - Смолян 

 

Адрес Смолян , ул. “Дичо Петров” №16 

Телефон (0301) 60100 , 60113 

Факс  

Интернет страница http:// www.riewsm-bg.eu 

 

 

Компетенции: 

1. провежда мониторинга на отпадъчните води; 

 

2.контролира обектите, формиращи отпадъчни води, параметрите и изпълнението 

на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води 

и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната 

среда; 

 

3. контролира аварийните изпускания на отпадъчни води; 

 

4. поддържа база данни за извършения мониторинг и контрол за състоянието на 

отпадъчните води; 
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5. поддържа в актуално състояние списъците на обектите, които формират емисии 

на приоритетни и приоритетно опасни вещества. 

 

 

 

2.3 Министерство на околната среда и водите чрез директорите на 

дирекциите на националните паркове в границите на територията на 

националния парк: 

 

ДНП „Рила”  

 

Адрес 2700 Благоевград , ул. “Бистрица” №12 

Телефон (073) 880537 

Факс (073) 881023 

Интернет страница http://rilanationalpark.org 

 

 

 

 ДНП „Пирин” 

Адрес Банско , ул. “България” №4 

Телефон (0749) 88204 

Факс (0749) 88204 

Интернет страница http://pirin.bg 

 

 Компетенции: 

 

1. контролира спазването на забраните и ограниченията в границите на 
санитарно-охранителните зони; 

 

2. осъществява наблюдение и контрол върху компонентите и факторите на 
околната среда, оказващи влияние върху състоянието на водите. 

 На басейново ниво: 

2.4 Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район”  

 

Адрес 2700 Благоевград, Бул. "Св. Димитър Солунски" 66 

Телефон (073) 889 471 03 

Факс (073) 889 471 02 

Интернет страница http://www.wabd.bg 

 

 

Структурата на Басейнова Дирекция “Западнобеломорски район” е показана в следващата 

фигура : 
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СТРУКТУРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ – ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

БЛАГОЕВГРАД 

 

Компетенции:  

 

1. извършва измервания, наблюдения и лабораторни анализи за целите на  

мониторинга на минералните води; събира и съхранява данните от 

извършения мониторинг; 

2. стопанисва минералните води и водовземните съоръжения за минерални 

води – ИДС, освен ако определени дейности не са задължение на 

концесионер;  

3. води регистър на зоните за защита на водите, включително водните тела, 

съдържащи минерални води и СОЗ около водовземните съоръжения на 

минерални води; 

4. контролира спазването на забраните и ограниченията в границите на 

СОЗ; 

5. контролира спазването на изискванията на разрешителното за 

водовземане от минерални води-ИДС и изпълнението на задълженията за 

заплащане на такси за водовземане. 

6. установява границите на водите и водните обекти - публична държавна 

собственост, съвместно с техническите служби и службите по геодезия, 

картография и кадастър на общините; 

7. разработва плана за управление на речния басейн; 

8.  издава разрешителните по реда на Закона за водите; 

9. планира и участва в провеждането на мониторинга на водите, обобщава 

и анализира данните, включително: 

• на валежите и на нивата на повърхностните и подземните   

води; 

• за химичното и екологичното състояние на водите; 

• на отпадъчните води; 

10. поддържа специализирани бази данни, карти, регистри и 

информационна система за водите; 

11. събира таксите за разрешителните, които издава; 

12. разработва програми от мерки за подобряване, опазване и поддържане 

състоянието на водите; 

13. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) определя 

повърхностните води, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване, съгласувано с директорите на регионалните инспекции 
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по опазване и контрол на общественото здраве; 

14. определя водите за обитаване от риби и черупкови организми; 

15. стопанисва водите - изключителна държавна собственост, които не са 

предоставени на концесия; 

16. стопанисва пунктовете и станциите за мониторинг на водите, 

включително за наблюдение и прогнози на рисковите фактори, които 

могат да предизвикат вредно въздействие на водите; 

17. определя санитарно-охранителните зони около съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване; без тези по чл. 151, ал. 2, т. 2, буква 

"у" от ЗВ; 

18. утвърждава експлоатационните ресурси на подземните водни тела, с 

изключение на находищата на минерални води; 

19. съставя водните баланси, с изключение на балансите на находищата на 

минерални води; 

20. провежда общественото обсъждане на плановете за управление на 

речните басейни; 

21. пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от 

подземни води и проверява показанията им, както и показанията на 

измервателните устройства за повърхностните води и за съоръженията 

за заустване на отпадъчни води; 

22. издава периодичен бюлетин за състоянието на водите; 

23. създава и поддържа база данни за извършения от басейновата дирекция 

контрол и контрола, извършен по този закон от други лица, 

оправомощени от министъра на околната среда и водите; 

24. организира приемането на изградените водовземни съоръжения за 

подземни води; 

25. съществява сътрудничество с компетентните органи за басейново 

управление на други държави по отношение на управлението на водите 

в международни райони за басейново управление. 

26. Директорът на басейнова дирекция или оправомощено от него 

длъжностно лице участва в областните, общинските или районните 

съвети по устройство на територията, като представя писмено 

становище на басейновата дирекция в случаите, в които се разглеждат: 

а) инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция и 

рехабилитация на: 

водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, 

включително пречиствателни станции за питейни или за отпадъчни 

води; 
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б) хидроенергийни и хидротехнически системи и съоръжения, за 

които са издадени разрешителни по реда на този закон, включително и 

за защита от вредното въздействие на водите; 

в) устройствени схеми и планове за територии, включващи 

пристанища, плажове и пясъчни дюни и свързаната с тях акватория. 

 2.4.1. Басейнов съвет  

 

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия за   

подпомагане дейността на басейновата дирекция. 

(2) Басейновият съвет включва представители на държавната администрация, 

териториалната администрация, водоползвателите и юридическите лица с нестопанска 

цел в обхвата на басейна, както и представители на научни организации, имащи 

отношение към водните проблеми. 

(3) Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на 

басейновия съвет се определят с устройствен правилник, издаден от министъра на 

околната среда и водите. 

 

 

3. Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

      

Адрес 1202 София, ул. “Кирил и Методий” №17-19 

Телефон (02) 9405 430 , 988 29 54  

Факс (02) 9872517 

Интернет страница http:// www.mrrb.government.bg 

 

       Компетенции: 

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; 
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5. координира управлението на В и К системите на национално ниво; 

 

6. изпълнява функциите на принципал на търговските дружества - В и К 

оператори, в които държавата е едноличен собственик на капитала, и на търговските 

дружества - В и К оператори, с държавно участие в капитала; 

 

7. създава и поддържа Единна информационна система и регистър на асоциациите 

по В и К и В и К операторите. 

 

8. одобрява краткосрочни и средносрочни програми за проучване, проектиране и 

изграждане на В и К системи - публична държавна собственост, в съответствие с 

Плановете за управление на речните басейни. 

  

 

4.  Министерство на здравеопазването 

 

Адрес 1000 София, пл. “Света Неделя” №5  

Телефон (02) 981 01 11  

Факс  

Интернет страница http://www.mh.government.bg 

 

Компетенции:  

 

1.разрешава ползването на води за питейно-битови цели в случаите, когато не 

отговарят на законоустановените изисквания, по ред, определен в наредбата по чл. 135, 

т. 3 от ЗВ; 

        

 2. одобрява материали, реагенти и биоциди, които влизат в контакт с водите,              

предназначени за питейно-битови цели, по ред, определен в наредбата по чл. 135, т. 3 от 

ЗВ; 

  

3. ръководи мониторинга на качеството на водите, използвани за питейно-битови 

цели, на водите за къпане и на минералните води, използвани за лечение, профилактика, 

питейно-битови цели, бутилиране, хигиенни  цели, спорт и отдих, и обобщава 

резултатите на национално ниво; 

 

4. издава сертификати и балнеологични оценки за минерални води 

 

5. съгласува санитарно-охранителните зони. 
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6. съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството и  

министъра на околната среда и водите разработва Национален план за действие за 

подобряване качеството на водите за питейно-битови цели. 

 

4.1 Министерство на здравеопазването чрез регионалните инспекции по   

опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ): 

 

РИОКОЗ Благоевград 

 

Адрес 2700 Благоевград, ул. “Братя Миладинови” №2  

Телефон (073) 830963  

Факс (073) 830963 

Интернет страница http://riokoz-blagoevgrad.my.contact.bg/ 

 

РИОКОЗ – Перник 

 

Адрес Перник, ул. “Миньор” №15  

Телефон (076) 601881 

Факс (076) 601881 

Интернет страница http://riokoz-pernik.org 

 

 

РИОКОЗ – Кюстендил 

 

Адрес 2500 Кюстендил кв.”Румяна Войвода”,  

ул. “Тинтява”  

Телефон (078) 552369 

Факс (078) 552362 

Интернет страница http://riokozkn.net 

 

РИОКОЗ – Смолян 

 

Адрес Смолян , бул.”България”, №26 

Телефон (0301) 63293 

Факс  

Интернет страница http://riokoz-smolyan.com 

 

 

Компетенции: 

 

1. информира потребителите в случаите на установени отклонения в качеството 

на водите по ал. 1, т. 3, когато отклоненията могат да създадат риск за здравето; 
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2. провежда мониторинг и контрол на качеството на водите по ал. 1, т. 3; 

 

3. създава и поддържа база данни и обобщава резултатите от извършения 

мониторинг и контрол; 

 

4. съгласува санитарно-охранителните зони около съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване, с изключение на случаите по ал. 1, т. 5; 

 

5. контролира спазването на санитарно-хигиенните изисквания в границите на 

санитарно-охранителните зони; 

 

6. предоставя на басейновите дирекции за управление на водите:  

а) периодично информация за извършения мониторинг и контрол на                           

повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и   на 

водите за къпане; 

 

б) в 7-дневен срок информация, в случаите, когато се установи отклонение в 

качеството на водата, използвана за питейно-битови цели, когато има основание да се 

предполага, че това се дължи на изменено състояние на водното тяло, от което се 

извършва водовземането. 

 

5. Министерство на земеделието и храните 

       

Адрес София, бул. “Христо Ботев” №55  

Телефон (02) 985 11 238  

Факс (02) 980 91 19 

Интернет страница http://www.mzh.government.bg 

 

Компетенции: 

 

Осъществява държавна политика, свързана с дейностите по експлоатация, 

изграждане, реконструкция и модернизация на хидромелиоративни системи и 

съоръжения и за предпазване от вредното въздействие на водите извън границите на 

населените места; 

 

 6.Министерство на икономиката , енергетиката и туризма  

    

Адрес 1000 София, ул.”Славянска”№8 

Телефон Тел.центр.(02) 94071 
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Факс (02) 987 2190 

Интернет страница http://www.mi.government.bg 

  

  Компетенции: 

 

Осъществява държавна политика, свързана с дейностите по експлоатация, 

изграждане, реконструкция и модернизация на хидроенергийни системи и обекти. 

 

     7. Областни администрации: 

 

Областна администрация – Благоевград 

Адрес 2700 Благоевград, пл. „Г. Измирлиев” № 9 

Телефон (073) 881 401 

Факс (073) 881 403 

Интернет 
страница 

http://www.bl.government.bg/bl/home.html 

 

Областна администрация – Кюстендил   

Адрес 2500 Кюстендил, ул. "Демокрация" 44 

Телефон  (078) 55-06-70, 55-06-50 

Факс (078) 55-06-90 

Интернет страница http://www.kn.government.bg 

                        

                        Областна администрация – Перник  

Адрес 2300 Перник, адрес: пл.“Св. Иван 

Рилски” № 1 Б  

Телефон (076) 649 910 

Факс (076) 604 755 

Интернет страница http://www.highseal.com/ 

 

Областна администрация -  Смолян 

Адрес 4700 Смолян, адрес: бул..“България” 

№ 14  

Телефон (0301) 601 84 

Факс (0301) 623 33 

Интернет страница http://www.region-smolyan.org/ 

 
Областна администрация - Пазарджик 

Адрес 4400 Пазарджик, ул.”Екзарх 

Йосиф”№2 

Телефон (034) 44 26 68 

Факс (034) 44 25 58 
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Интернет страница www.pz.government.bg 

 

 
Компетенции: Областните администрации са длъжни да обявят: 

 

1. водните обекти, предоставени за общо водовземане и ползване с определяне на 

местата за тази цел; 

2. 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. 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. 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. 
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