
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите
Издаден от министъра на околната среда и  водите, обн., ДВ, бр. 39 от 16.04.2002 г., изм. и  доп., бр. 35

от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г.
Раздел I

Общи положения
Чл.  1.  С  този  правилник  се  уреждат  устройството  и  дейността  на  Висшия  консултативен  съвет  по

водите (ВКСВ).
Чл. 2. Висшият консултативен  съвет по водите е постоянен  консултативен  орган  към Министерството

на околната среда и водите.
Чл. 3. Висшият консултативен  съвет по  водите  подпомага  дейността  на  Министерството  на  околната

среда и  водите при  провеждането на политиката по управление на водите с  цел  осигуряване  на  единно  и
балансирано  управление  на  водите  в  интерес  на  обществото,  защита  на  здравето  на  населението  и
устойчиво развитие на страната чрез:

1. комплексно, многократно и ефективно използване на водните ресурси;

2. развитие и  опазване на водните ресурси  за задоволяване потребностите  от  вода  на  сегашните  и  на
бъдещите поколения;

3.  възстановяване  качеството  на  водите  и  опазването  им  от  замърсяване,  изтощаване  и  други
неблагоприятни въздействия върху техния режим;

4. съхраняване и опазване на водните екосистеми и свързаните с тях компоненти на околната среда;

5. насърчаване на организираното използване на водите;

6. предотвратяване или ликвидиране на последиците от вредното въздействие на водите.
Чл. 4. (Изм. -  ДВ, бр. 35 от 2011 г., в  сила от 3.05.2011 г.) Висшият  консултативен  съвет  по  водите  се

ръководи  от  заместник-министъра  на  околната  среда  и  водите,  в  чийто  ресор  е  включена  Дирекция
"Управление на водите".

Чл. 5. (1) (Изм. -  ДВ, бр. 35 от 2011 г.,  в  сила  от  3.05.2011  г.)  Членове  на  ВКСВ  са  представители  на
Министерството  на  околната  среда  и  водите,  Министерството  на  регионалното  развитие  и
благоустройството,  Министерството  на  земеделието  и  храните,  Министерството  на  икономиката,
енергетиката  и  туризма,  Министерството  на  транспорта,  информационните  технологии  и  съобщенията,
Министерството  на  здравеопазването,  Министерството  на  финансите,  Министерството  на  вътрешните
работи, Българската академия на науките, общините, неправителствените организации в  областта на водите
и други.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) Поименният състав  на ВКСВ включва титулярен
състав  и  резервен  състав,  които  се  определят  със  заповед  на  министъра  на  околната  среда  и  водите  по
предложение  на  ръководителите  на  съответните  ведомства  и  организации,  а  за  неправителствените
организации, предложението се прави съгласно ал. 4 - 7.

(3)  (Изм.  -  ДВ,  бр.  35  от  2011  г.,  в  сила  от  3.05.2011  г.)  При  промяна  в  служебното  положение,
правомощията  или  функциите  на  някои  от  членовете  на  ВКСВ  ръководителят  на  съответното  ведомство
или организация в 30-дневен срок прави предложение до министъра на околната среда и водите за промяна
на поименния състав на ВКСВ.

(4)  (Нова  -  ДВ,  бр.  35  от  2011  г.,  в  сила  от  3.05.2011  г.)  Представителите  на  неправителствените
организации  (НПО)  по  ал.  1  могат  да  бъдат  лица,  номинирани  посредством  платформи  за  гражданско
участие  за  мандат  не  повече  от  две  години.  Номинацията  се  прави  след  отправена  писмена  покана  от
страна на министъра на околната среда и  водите или  оправомощено от него лице до всички  платформи  за
гражданско участие, които предварително са заявили  желание за  участие.  Поканата  съдържа  срок,  в  който
следва да постъпят конкретните кандидатури, както и  искане за предоставяне на информация  от  страна  на
съответната платформа за броя на НПО, включени  в  нея.  Всяка  платформа  за  гражданско  участие  може  да
номинира  по  един  кандидат  за  представител  в  състава  на  ВКСВ.  Общият  брой  на  представители  на



платформи за гражданско участие в състава на ВКСВ е 3-ма.

(5) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) Писмена информация за номинацията по ал. 4 се
внася  в  МОСВ,  към  която  всеки  от  номинираните  представители  прилага  подписана  собственоръчно
декларация съгласно образец, даден в приложение № 1, че не участва в ръководен и/или контролен орган  на
политическа  партия,  както  и  декларация  съгласно  образец,  даден  в  приложение  №  2,  подписана  от
председателя на съответната платформа относно броя на НПО, включени в нея.

(6)  (Нова  -  ДВ,  бр.  35  от  2011  г.,  в  сила  от  3.05.2011  г.)  След  получаване  на  информацията  по  ал.  5
министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице включва в  състава на ВКСВ онези
трима  кандидати,  номинирани  от  платформите  за  гражданско  участие,  представили  информация  за
най-голям брой НПО, включени в тях (но не по-малко от 10 НПО).

(7)  (Нова  -  ДВ,  бр.  35  от  2011  г.,  в  сила  от  3.05.2011  г.)  В  случай  че  към  момента  на  отправяне  на
поканата по ал. 4 броят на платформите за гражданско участие е по-малък от три, министърът на околната
среда  и  водите  или  оправомощено  от  него  лице  по  изключение  уведомява  платформата,  включваща
най-голям брой НПО, да посочи повече от един кандидат за представител в състава на ВКСВ.

(8) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) Освобождаването на представител на НПО може
да стане:

1. по негово искане;

2. при отзоваването му от страна на НПО, които са го номинирали;

3.  в  случай  на  отказ  да  попълни  декларацията  съгласно  образец,  даден  в  приложение  №  1,  или  при
невярно декларирани данни в нея;

4. при промяна на декларираните обстоятелства по ал. 5;

5. при  наличието  на  влязла  в  сила  присъда  за  извършено  престъпление  по  смисъла  на  Наказателния
кодекс; 

6. при състояние на трайна нетрудоспособност, което продължи повече от три месеца;

7. в случай на смърт.

(9)  (Нова  -  ДВ,  бр.  35  от  2011  г.,  в  сила  от  3.05.2011  г.)  При  наличието  на  някоя  от  хипотезите  по
предходната  алинея  номинирането  на  нов  представител  на  НПО  става  по  реда,  по  който  е  избран  този,
чието място е било освободено и до края на мандата му.

Раздел II

Функции и задачи
Чл.  6.  Висшият  консултативен  съвет  по  водите  при  осъществяване  на  консултативно-експертните  си

функции  разглежда,  дава  становища,  прави  препоръки,  изготвя  предложения  и  проекти  за  решения,
свързани със:

1.  националния  водностопански  план,  становищата  и  препоръките  от  проведените  обсъждания  и
съгласувания на плана, включително избор на вариант за внасяне в Министерския съвет;

2.  предложенията  на  министъра  на  околната  среда  и  водите  за  изменяне  от  Министерския  съвет  на
планове  на  съответното  териториално  ниво,  включително  плановете  за  регионално  развитие,
териториалноустройствените,  лесоустройствените,  паркоустройствените  и  други  планове,  несъобразени  с
плановете за управление на речните басейни и националния водностопански план;

3.  изготвените  и  предварително  съгласувани  задания  на  басейновите  дирекции  за  разработване  на
плановете за управление на речни басейни;



4. плановете за управление на речните басейни преди и след обществено обсъждане;

5.  рационалното  и  ефективното  използване  на  водите  при  осъществяване  на  държавната  политика,
свързана с дейностите по експлоатация,  изграждане,  реконструкция  и  модернизация  на  водностопанските
системи и съоръжения;

6. изграждането на деривации и прехвърляне на води между речни басейни;

7. ограничаване на водоползването и/или ползването на водите и въвеждането на лимити и  спазването
на регламентираните приоритети;

8. националната система за мониторинг на водите;

9. други, включително и финансово-икономически, въпроси, свързани с управлението на водите.
Раздел III

Организация на дейността
Чл.  7.  (1)  Висшият  консултативен  съвет  по  водите  осъществява  своята  дейност  на  редовни  и

извънредни заседания.

(2) Редовни заседания се провеждат най-малко един път на три месеца.

(3) Извънредни заседания се провеждат по преценка на министъра на околната среда и водите.
Чл. 8. (1) Висшият консултативен съвет по водите се свиква на заседание със заповед на министъра на

околната среда и водите.

(2) В заповедта по ал.1 се определят времето, мястото на провеждането на заседанието, дневният ред и
при  необходимост  -  включване  на  допълнителни  експерти,  извън  състава  на  ВКСВ,  определен  със
заповедта по чл. 5, ал. 2 , както и редът и начинът за запознаване с материалите по точките от дневния ред.

(3) Заповедта по ал. 1 се изпраща на членовете на ВКСВ най-малко 15 дни преди редовното заседание.

(4) Членовете  на  ВКСВ  изготвят  писмено  становище,  когато  това  им  е  възложено  със  заповедта  или
считат че е необходимо, и го представят в Министерството на околната среда и водите не по-късно от 3 дни
преди заседанието.

Чл. 9. Дневният ред на заседанията се утвърждава от председателя на ВКСВ.
Чл. 10. (1) Заседанието се счита за  редовно  проведено,  ако  на  него  присъстват  не  по-малко  от  2/3  от

всички членове на ВКСВ.

(2)  В  случай  на  отсъствие  на  член  от  титулярния  състав  на  ВКСВ  съответното  ведомство  или
организация се представлява от определения представител в резервния състав.

(3)  Решенията  на  ВКСВ  се  приемат  с  обикновено  мнозинство  от  присъстващите  на  заседанието
членове на съвета.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) Заседанията на ВКСВ се председателстват
от заместник-министъра на околната среда и  водите, в  чийто ресор е  включена  Дирекция  "Управление  на
водите".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в  сила от 3.05.2011 г.) При  отсъствие на заместник-министъра по ал. 1
заседанията се председателстват от друг  заместник-министър  или  от  директора  на  Дирекция  "Управление
на водите".

Чл. 12. (1) На заседанията на ВКСВ се води протокол.

(2) Протоколът се подписва от всички присъствали членове на ВКСВ.

(3) При подписване на протокола с особено мнение членът на съвета в  срок до два дни  от провеждане



на  заседанието  представя  на  председателя  на  съвета  писмено  мотиви  към  особеното  мнение,  които  са
неразделна част от протокола.

(4) Протоколът се утвърждава от министъра на околната среда и водите.

(5) За дейността на ВКСВ се води архив.
Раздел IV

Техническо и експертно обслужване
Чл.  13.  (1)  (Изм.  -  ДВ,  бр.  35  от  2011  г.,  в  сила  от  3.05.2011  г.)  Секретарят  на  ВКСВ  и  неговият

заместник са служители от Дирекция "Управление на водите", които се определят със заповедта по чл. 5, ал.
2 .

(2) Секретарят на ВКСВ:

1. подготвя проект за дневния ред за редовните заседания;

2. изпраща с придружително писмо копие от заповедта по чл. 8 на всички членове на съвета;

3. организира провеждането  на  заседанията,  вкл.  достъпа  до  материалите  по  точките  от  дневния  ред
или предоставянето им;

4. води протокол от заседанията;

5. в 10-дневен срок от утвърждаване на протокола изпраща на членовете на съвета копие-извлечение с
решенията от заседанието;

6. води архива на ВКСВ;

7. осъществява връзката и координацията между членовете на съвета.
Чл.  14.  Главният  секретар  на  Министерството  на  околната  среда  и  водите  определя  място  и  създава

условия за съхраняване на архива на ВКСВ.
Чл. 15. Членовете на ВКСВ при осъществяване на своите функции като такива се подпомагат експертно

и  технически  в  рамките  на  организацията  и  бюджета  на  съответното  ведомство  или  организация,  която
представляват.

Раздел V

Финансиране
Чл.  16.  (1)  Средствата,  необходими  за  дейността  на  ВКСВ,  се  осигуряват  в  рамките  на  бюджета  на

Министерството на околната среда и водите.

(2) За своята дейност членовете на ВКСВ не получават възнаграждение.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 9, ал. 5 от Закона за водите (ДВ, бр. 67 от

1999 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 168 на Министерския съвет от

23 юли 2007 г. за преобразуване на Националното управление по горите в Държавна агенция по горите 

(ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.)

........................................................................

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:

1.  Думите  "министърът  на  земеделието  и  горите" и  "министъра  на  земеделието  и  горите" се  заменят
съответно  с  "министърът  на  земеделието  и  продоволствието"  и  "министъра  на  земеделието  и
продоволствието".



2.  Думите  "Министерството  на  земеделието  и  горите" и  "Министерство  на  земеделието  и  горите" се
заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и  "Министерство на земеделието
и продоволствието".

3.  Думите  "Националното  управление  по  горите" и  "Национално  управление  по  горите" се  заменят
съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".

4.  Думите  "ръководителят  на  Националното  управление  по  горите" и  "началникът  на  Националното
управление  по  горите" и  думите  "ръководителя  на  Националното  управление  по  горите" и  "началника  на
Националното  управление  по  горите" се  заменят  съответно  с  "председателят  на  Държавната  агенция  по
горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".

§ 7. Министърът на финансите да извърши  необходимите корекции  по бюджетите на Министерството
на земеделието и продоволствието и на Министерския съвет.

§ 8. Постановлението се приема на основание на Решение на Народното събрание от 18 юли  2007 г. за
промяна в структурата на Министерския съвет и чл. 47, ал. 1 от Закона за администрацията .

§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г. 
————————————————————————————————
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 194 на Министерския съвет от 5 август 2008 г.

за изменение на

Тарифата за таксите, които се събират от

Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и храните 

(ДВ, бр. 71 от 2008 г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:

1.  Думите  "министърът  на  земеделието  и  продоволствието"  и  "министъра  на  земеделието  и
продоволствието"  се  заменят  съответно  с  "министърът  на  земеделието  и  храните"  и  "министъра  на
земеделието и храните".

2.  Думите  "Министерството  на  земеделието  и  продоволствието" и  "Министерство  на  земеделието  и
продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и  храните" и  "Министерство на
земеделието и храните".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Правилника за изменение и допълнение на

Правилника за устройството и дейността на

Висшия консултативен съвет по водите 

(ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.)

§ 4. Навсякъде в правилника думите "Главната дирекция по водите" се заменя с "Дирекция "Управление
на водите".

.......................................................................
                                                            Приложение № 1             

                                            към чл. 5, ал. 5                               

               (Ново - ДВ, бр. 35 от 2011 г.,                                              

      в сила от 3.05.2011 г.)                                                              

     Образец                              ДЕКЛАРАЦИЯ      Долуподписаният/ата

....................... декларирам, че не участвам в     ръководен и/или контролен орган на

политическа  партия.      Известно  ми  е,  че  за  декларация  с  невярно  съдържание  нося



наказателнаотговорност по чл. 313 НК.      ДАТА:................... ПОДПИС:................

                                                           Приложение № 2                  

                                       към чл. 5, ал. 5                                    

          (Ново - ДВ, бр. 35 от 2011 г.,                                                   

 в сила от 3.05.2011 г.)                             ДЕКЛАРАЦИЯ     Долуподписаният/ата

..................................................      декларирам,  че  представляваната  от

мен платформа за гражданско участиевключва .............. броя неправителствени организации.

  Прилагамдоказателства  относно  представителната  ми  функция.      Известно  ми  е,  че  за

декларация  с  невярно  съдържание  нося  наказателнаотговорност  по  чл.  313  НК.       ДАТА:

................... ПОДПИС: ................


