06 ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАКОНА
Наименование
на закона:

Закон за водите

Код на закона

06

Обнародван:

ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.;

В сила от:

28.01.2000 година

Изменения и
допълнения на
закона:

Общо: Обн. изм. и доп., бр. 81 от
06.10.2000 г.; в сила от 06.10.2000 г.;
бр. 34 от 06.04.2001 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 01.01.2003 г.; изм. и доп.,
бр. 42 от 09.05.2003 г.; изм., бр. 69 от
05.08.2003 г.; бр. 84 от 23.09.2003 г.;
доп., бр. 107 от 09.12.2003 г.; бр. 6 от
23.01.2004 г.; изм., бр. 70 от
10.08.2004 г.; в сила от 01.01.2005 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 Последно изменение : изм. и доп., бр.
25.11.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; 103 от 29.11.2013 г
изм., бр. 29 от 07.04.2006 г.; бр. 30 от
11.04.2006 г.; в сила от 12.07.2006 г.;
изм. и доп., бр. 36 от 02.05.2006 г.; в
сила от 01.07.2006 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
01.01.2007 г. ; изм., бр. 108 от
29.12.2006 г.; в сила от 01.01.2007 г.;
изм., бр. 22 от 13.03.2007 г., в сила
от 11.02.2007; изм., бр. 59 от
20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.;
изм., бр. 36 от 04.04.2008 г.; изм., бр.
52 от 06.06.2008 г.; изм., бр. 70 от
08.08.2008 г.; изм., бр. 12 от
13.02.2009 г., в сила от 01.05.2009 г.,
Дата на влизане в сила изменена

със ЗИД ДОПК - ДВ бр. бр. 32 от
28.04.2009 г.; изм., бр. 35 от
12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г.;
изм. и доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в
сила от 23.06.2009 г.; изм., бр. 82 от
16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г.;
изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила
от 25.12.2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от
01.12.2009 г.; изм., бр. 103 от
29.12.2009 г.; изм. и доп., бр. 61 от
06.08.2010 г.; изм., бр. 98 от
14.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.;
изм., бр. 19 от 08.03.2011 г., в сила
от 09.04.2011 г.; изм., бр. 28 от
05.04.2011 г., в сила от 05.04.2011 г.;
доп., бр. 35 от 03.05.2011 г., в сила
от 03.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 80 от
14.10.2011 г., в сила от 14.10.2011 г.;
изм. и доп., бр. 45 от 15.06.2012 г., в
сила от 01.09.2012 г.; изм., бр. 77 от
09.10.2012 г., в сила от 09.10.2012 г.;
изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила
от 26.11.2012 г.; изм., бр. 66 от
26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.;
изм. и доп., бр. 103 от 29.11.2013 г.
През настоящата
2 бр
година
Брой изменения през 2бр
изследваната година
Прилагащи
органи:

Министъра на регионалното развитие и благоустройство ; Министъра на
околната среда и водите,

Други органи по Директора на съответната басейнова дирекция;
Висш консултативен съвет по водите;
прилагане на
Кметове на съответни общини
акта:
Контрол по
прилагане на
акта:

Министъра на регионалното развитие и благоустройство ; Министъра на
околната среда и водите

Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет
по водите
Правно основание

Орган издал акта::

Министъра на околната среда и водите

Обнародван

обн., ДВ, бр. 39 от 16.04.2002 година

Изменения и
ДВ бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г.
допълнения на акта
Прилагащи органи: Министъра на околната среда и водите
Бележки и общи
коментари по
закона
Препоръки от
общ характер
Актове по
НАРЕДБА № 4 ОТ 14.09.2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
прилагането,
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
въвеждащи ЗИ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
Правно основание
Орган издал акта:

Министъра на регионалното
благоустройството

Обнародван

ДВ, бр. 88 от 08.10.2004 г.;

Изменения и
допълнения на
акта

ДВ бр. 93 от 19.10.2004 г.; изм., Решение № 3887
от 28.04.2005 г. на ВАС на РБ, бр. 41 от 13.05.2005
г.; в сила от 13.05.2005 г.; изм. и доп., бр. 63 от
17.08.2012 г., в сила от 17.08.2012 г.; изм. и доп.,
бр. 95 от 01.11.2013 г., в сила от 01.11.2013 г.

Прилагащи
органи:

развитие

Министъра
на
регионалното
развитие
и
блогоустройство ; Министъра на околната среда и
водите,

Актове по
НАРЕДБА за ползването на повърхностните води
прилагането,
въвеждащи ЗИ
Правно основание
Чл.135, ал.1, т.1а от Закон за водите
Орган издал акта:

и

Министерски съвет - ПМС № 200 от 13.07.2011 г.

Обнародван
Изменения и
допълнения на
акта

Прилагащи
органи:

Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Обн. ДВ. бр.56 от 22 Юли 2011г.,
от 22.07.2011 г.

-

в сила от в сила

--

министъра на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице ,
изпълнителния директор на Агенцията за проучване
и поддържане на река Дунав, кмет на общината,
директора на басейновата дирекция

НАРЕДБА № 1 от 07 .07.2000 г. за проучването, ползването и
опазването на подземните води
Правно основание

Орган издал акта:

Чл.135, ал.1 Закон за водите
Издадена от министъра на околната среда и водите,
министъра
на
регионалното
развитие
и
благоустройството, министъра на здравеопазването и
министъра на икономиката и енергетиката

Обнародван

Обн. - ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от
30.10.2007 г.;

Изменения и
допълнения на
акта

изм. и доп., бр. 2 от 08.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 15
от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г.; изм. и доп.,
бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 19.03.2013 г.

Прилагащи
органи:

Директор на басейнова дирекция

Актове по
НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена
прилагането,
за питейно-битови цели
въвеждащи ЗИ
Правно основание

Чл.135, ал.1 Закон за водите

Орган издал акта:

Издадена от министъра на здравеопазването,
министъра
на
регионалното
развитие
и
благоустройствотои министъра на околната среда
и водите

Обнародван

обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., изм., бр. 87 от
30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г.,

Изменения и
допълнения на
акта

изм., бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007
г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2011 г., изм., бр. 15 от
21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г.

Прилагащи
органи:

Регионални здравни инспекции

Актове по
НАРЕДБА № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към
прилагането,
повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
въвеждащи ЗИ
Правно основание

Чл.135, ал.1 Закон за водите

Орган издал акта:

Издадена от министъра на околната среда и
водите, министъра на здравеопазването и
министъра
на
регионалното
развитие
и
благоустройството,

Обнародван

обн., ДВ, бр. 63 от 28.06.2002

Изменения и
допълнения на
акта

-

Прилагащи
органи:

--

Директор на басейнова дирекция

Актове по
НАРЕДБА № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с
прилагането,
нитрати от земеделски източници
въвеждащи ЗИ
Правно основание

Чл.135, ал.1 Закон за водите

Орган издал акта:

Издадена от министъра на околната среда и
водите, министъра на здравеопазването и
министъра на земеделието и храните

Обнародван

ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г.,

Изменения и
допълнения на
акта

изм. и доп., бр. 97 от 9.12.2011 г.

Прилагащи
органи:

Директор на басейнова дирекция

Актове по
НАРЕДБА № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за
прилагането,
къпане
въвеждащи ЗИ
Правно основание

Чл.135, ал.1 Закон за водите

Орган издал акта:

Издадена от министъра на здравеопазването и
министъра на околната среда и водите

Обнародван

ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г

Изменения и
допълнения на
акта
Прилагащи
органи:

Регионалната здравна инспекция

Актове по
НАРЕДБА № 7 от 14 .11.2000 г. за условията и реда за заустване на
прилагането,
производствени отпадъчни води в канализационните системи на
въвеждащи ЗИ населените места
Правно основание

Чл.135, ал.1 Закон за водите

Орган издал акта:

Издадена от министъра на околната среда и водите,
министъра
на
регионалното
развитие
и
благоустройството
и
министъра
на
здравеопазването

Обнародван

Обн. - ДВ, бр. 98 от 01.12.2000 г.;

Изменения и
допълнения на
акта
Прилагащи

Директор на басейнова дирекция

органи:
Актове по
НАРЕДБА № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за
прилагането,
заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на
въвеждащи ЗИ индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на
замърсяване
Правно основание

Чл.135, ал.1 Закон за водите

Орган издал акта:

Издадена от министъра на околната среда и
водите

Обнародван

ДВ, бр. 47 от 21.06.2011 г., в сила от 21.06.2011г.

Изменения и
допълнения на
акта

ДВ изм., бр. 14 от 17.02.2012 г., в сила от 17.02.2012
г.

Прилагащи
органи:

Министъра на околната среда и водите за заустване
на отпадъчни води в язовирите, директора на
басейновата дирекция - в останалите случаи

