Приложение 9: Процесна карта
Наименование на
процеса

Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав

Цел

Регламентирано използване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав. Съгласуване със
заинтересовани административни органи, използването на водни обекти. Издаване на разрешително, изменение
и контрол при използването му

Собственик

Изпълнителен директор

Участници в
процеса

Комисия от служители, определени със Заповед на Изпълнителния директор.
•
•

Нормативни
изисквания

•
•
•
•
•
•
•
•

Входяща
информация

Закон за водите
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
(ЗМПВВППРД);
Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
Закон за устройство на територията (ЗУТ);
Закон за биологичното разнообразие;
Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН);
Наредба за ползване на повърхностните води ;
Наредба №1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите;
Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
План за управление на речните басейни в Дунавския район.

1. Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на
наносни отложения от р. Дунав по образец;
2. Предпроектни проучвания, доказващи, че няма да има негативни влияния върху корабоплавателния път, бреговете,
островите и хидротехническите съоръжения;
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда по образец;
4. Становище от Министерство на отбраната и ИА „Морска администрация“ за съгласуване на определения участък;
5. Схема (скица) на заявения участък, посочваща местоположението на участъка с географски координати на границите
на участъка;
6. Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното;
7. Решение на РИОСВ
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1. Разглеждане на заявление
1.1. Проверка на заявление.
1.1.1. Заявлението се проверява от органа по чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗВ в 20 дневен срок, от входирането като се проверява:
• за съдържание на изискващата се информация по чл. 60 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 4-9 от ЗВ и приложения,
съгласно образеца за заявление;
• съдържанието на приложените документи по чл. 60 от ЗВ
• местоположението на участъка, за който се изисква разрешително за ползване на воден обект, да попада в
рамките на държавната граница на Република България.
1.1.2. В горепосочения срок, органът по чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗВ извършва преценка на искането, като се съобразява с:
• предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни (чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗВ)
• съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и
вътрешното законодателство (изисква се от МОСВ);
• наличието на други възможности за задоволяване на искането за ползване;
• изпълнението на условията по чл. 156б-156ж от Закона за водите (състоянието на водното тяло);
• съответствието на заявеното количество (потребностите)на кандидата за изземване на наносни отложения по
години с годишната възможност на реката да възстанови наносните отложения; в проверката се включва
преглед на предварителните проучвания на кандидата, необходим при годишно преразглеждане на
Описание
разрешителното по чл. 57, ал. 3 от Закона за водите;
• наличните официални и актуални данни от метеорологични, хидроложки, хидрогеоложки, хидрохимични и
други инженерни проучвания;
• възможните места за изземване на наносни отложения, наложени със заповед от органа;
• ограниченията за ползване на воден обект и забрани за изземване на наносни отложения със заповед на
органа по издаване на разрешителното;
• изключенията, при които не се прилага разрешителен режим.
1.1.3. Вземат се предвид:
• потребностите на кандидата за ползвател на воден обект;
• състоянието на водното тяло, целите за опазване на околната среда, определени за съответното водно тяло, и
мерките за постигане на тези цели, определени в плановете за управление на речните басейни, вкл. „мерките
за управление на потреблението“ като допълващи мерки;
• влиянието на изземването на наносите върху условията за корабоплаване, изградените хидротехнически
съоръжения, рушенето на бреговете и островите.
1.2. Отстраняване на несъответствия в подадено заявление
1.2.1. Когато не са изпълнени изискванията на чл. 60 от ЗВ, органът по чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗВ, уведомява заявителя да
отстрани несъответствията в срок до два месеца съгл. чл. 61, ал. 3 от ЗВ.
1.2.2. При не отстраняване на несъответствията в срок до два месеца, съгл. чл. 61, ал. 3 от ЗВ, документите не се
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разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.
1.3. Изготвяне н изпращане на съобщение до кмет на община и поставяне на сайт (интернет страница)
В двадесет дневен срок след изтичане на срока по чл. 61, ал. 21 от ЗВ и ако не са налице основания за отказ, органът или
оправомощено от него лице съставя съобщение, което съдържа:
1.3.1. целта на заявеното използване на водите;
1.3.2. водното тяло, в което се предвижда използване на водите;
1.3.3. системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването;
1.3.4. мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода
по единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици – за всяко място на
използване;
1.3.5. проектните параметри на използването;
1.3.6. условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите;
1.3.7. мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица;
1.3.8. съобщението се изпраща до кмета на съответната община за публично обявяване и се поставя на интернет
страницата на ИАППД.
1.4. Изпращане на съобщение до титуляра на разрешителното в случаите, когато ще бъдат променени
параметри на дадено разрешително и получаване на отговор
1.4.1. Органът по чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗВ изпраща съобщението и на титулярите на вече издадени разрешителни, за които
при преценката по чл. 62 от ЗВ е установено, че ще бъдат променени някои от параметрите на разрешеното
използване.
1.4.2. Органът изчаква в законовия 14 - дневен срок от обявяването на съобщението за постъпили възражения срещу
издаването на разрешително или предложения, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране
на лични или обществени интереси.
1.4.3. В случай на възражения, органът може да назначи комисия за разглеждането им или предложения по чл. 64, ал. 1,
т. 2 и 3 от ЗВ, която да се произнесе по тях. В този случай, срокът за произнасяне на органа се удължава с един
месец.
2. Издаване на разрешителни
2.1. Срочност при издаване на разрешително
В 14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 64, ал. 1 от ЗВ, органът издава разрешително, когато са спазени
предвидените в закона изисквания.
2.2. Изпращане на разрешително до лица и община
В едноседмичен срок, разрешителното се изпраща писмено на заявителя, на съответната общинска администрация,
както и на заинтересованите лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното.
2.3. Изпращане на копие на разрешително до МОСВ
Органът по чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗВ изпраща копие от разрешителното с приложено копие от писмената преценка по чл. 62
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от ЗВ в МОСВ.
3. Отказ от издаване на разрешителни
3.1. Отказ при несъответствие
Ако при преценката по чл. 62, ал. 1 от ЗВ, извършена в срока по чл. 61, ал. 2в от ЗВ, се установи, че искането не съответства
на изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗВ и са налице условията по чл. 68 от ЗВ, органът издава решение с мотивиран
отказ от издаване на разрешително.
3.2. Случаи, при които се отказва издаване на разрешително
Отказ от издаване на разрешителни се прави когато:
3.2.1. се засягат придобити права на ползване, за които е издадено разрешително и които се упражняват по силата на
ЗВ;
3.2.2. върху ползването на съответния воден обект са наложени ограничения, с които целта на искането е
несъвместима;
3.2.3. по реда на чл. 62 от ЗВ е установена невъзможност за задоволяване на искането;
3.2.4. не са спазени изискванията, посочени в Закона за водите;
3.2.5. не са проведени процедурите по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
3.2.6. Решението за отказ се изпраща писмено в едноседмичен срок до: заявителя,
съответната общинска
администрация, както и на заинтересованите лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното (чл.
70, ал. 1 от ЗВ).
4. Изменение на разрешително
4.1. Случаи на издаване на решение за изменение на разрешително
Може да се издаде:
4.1.1. служебно от органа по чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗВ, при условията на чл. 73 е 74 от ЗВ;
4.1.2. по молба на лицето, в полза на което е предоставено;
4.1.3. в случаите по точка 4.1.2, органът по чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗВ проверява изпълнението на условията на издаденото
разрешително.
4.2. Обявяване на изменение на разрешително при изменение на параметри
4.2.1. Изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62 от ЗВ, в случаите когато изменението е по молба на
лицето, в полза на което е предоставено и се изменян параметрите на разрешеното използване на водите;
4.2.2. В едномесечен срок от обявяването, органът може да измени издадено разрешително или да откаже изменение на
разрешителното.
4.3. Удължаване на времето за вземане на решение за изменение
Когато трябва да се поиска съгласуване или мнение на друг орган или е необходимо да се реши въпрос от неговата
компетентност, едномесечният срок спира да тече до неговото решаване.
4.4. Разглеждане на искания и възражения, срокове
4.4.1. До издаването на решение за изменение или отказ за изменение на разрешителното, органът разглежда
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възраженията на лицето, в полза на което е издадено разрешителното, исканията и възраженията в резултат на
обявяването по чл. 75 от ЗВ, представени в писмен вид.
4.4.2. Разглеждането на исканията и възраженията не води до спиране на едномесечния срок по чл. 76, ал. от ЗВ.
5. Продължаване на разрешителното
5.1. Подаване на молба за продължаване на разрешително
Молба за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, не по късно от три
месеца преди изтичането му (чл. 78, ал. 1 от ЗВ).
5.2. Условие за продължаване на разрешително и решение на органа
Органът продължава срокът на действие на разрешителното, когато (чл. 78, ал. 2 от ЗВ)
• молбата е подадена не по късно от три месеца преди изтичането му;
• не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и
• са изпълнени условията на издаденото разрешително.
Разрешителното може да бъде продължено до срока на действие на актуалния План за управление на речните басейни.
5.3. Прилагане на разпоредби при едновременно изменение и продължаване
Разпоредбите за продължаване срока на действие на разрешителното се прилагат и когато се иска едновременно
изменение и продължаване на срока на действие на разрешително (чл. 78, ал. 3 от ЗВ).
6. Прекратяване на разрешителното
6.1. Условия за прекратяване
Действието на издаденото разрешително се прекратява при изтичането на срока му или по решение на органа по чл. 52,
ал. 1, т. 2 от ЗВ при:
6.1.1. при изрично заявен отказ от право на използване на съответния воден обект (чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗВ);
6.1.2. прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец (чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗВ);
6.1.3. обстоятелствата по чл. 50а, ал. 3, считано от датата на приемане на плана за управление на речните басейни.
6.2. Задължение за заплащане на дължими такси
Прекратяване, действието на разрешителното при изрично заявен отказ от титуляря на разрешителното се извършва
след плащане на дължимите такси по чл. 194 от ЗВ (чл. 79, ал. 7 от ЗВ).
7. Отнемане на разрешителното
7.1. Условия за постановяване на отнемане на разрешително
Органът може да постанови отнемане на разрешителното за ползване на водния обект, при наличието на поне едно от
следните условия (чл. 79а, ал. 1 от ЗВ) :
7.1.1. осъществяване на ползване извън целите, посочени в разрешителното;
7.1.2. нарушаване условията на разрешителното;
7.1.3. не упражняване на права, предоставени с разрешителното в определения в него срок (чл. 79а, ал. 1, т. 4 от ЗВ);
7.1.4. не упражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването;
7.1.5. установено неблагоприятно въздействие върху условията на корабоплаването по река Дунав вследствие на
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изземване на наносни отложения от река Дунав съгласно разрешителното, издадено по чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗВ;
7.1.6. при промяна на корабоплавателния път в случаите, когато при новото трасе на пътя се създават предпоставки за
застрашаване сигурността на корабоплаването поради близостта на обекта - предмет на разрешителното,
издадено по чл. 52, ал. 1, т. 2.
7.2. Постановяване отнемане на част от ползването
Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай органът по чл. 52, ал. 1 определя тази част (чл. 79а,
ал. 2 от ЗВ).
7.3. Определяне на срок за отстраняване на съоръжения от мястото на ползване на водния обект
В случай на отнемане или прекратяване на разрешителното, органът по чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗВ с решение може да
определи срок на титуляря на разрешителното да отстрани съоръженията си и да възстанови състоянието на водния
обект (чл. 80, ал. 1 от ЗВ).
7.4. Изпращане на решение за отстраняване на съоръжения на областния управител
В срок 7 дни решението по чл. 80 ал. 1 от ЗВ се изпраща на съответния областен управител (чл. 80, ал. 1 от ЗВ).
8. Преиздаване на разрешително на правоприемници
8.1. Управление от правоприемници за ползване на воден обект
В случаите на прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец, лицата (молители), които са
правоприемници, в срок до три месеца уведомяват писмено органа по чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗВ дали желаят де се ползват от
правата по издаденото разрешително (чл. 79, ал. 2 от ЗВ).
8.2. Прекратяване на разрешително и преиздаване на правоприемници
Ако молителите отговарят на условията за издаване на разрешителното и е спазен тримесечният срок за уведомяване,
органът по чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗВ в 20-дневен срок прекратява разрешителното и преиздава разрешително на тяхно име
(чл. 79, ал. 3 от ЗВ), като в срока на издаване на решението заплащат дължимите такси за преходния период.
8.3. Отказ от преиздаване на разрешително на правоприемници
Ако молителите не отговарят на условията за издаване на разрешителното, органът по чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗВ отказва
преиздаване на разрешителното на тяхно име (чл. 79, ал. 4 от ЗВ).
8.4. Прекратено разрешително при неспазване на срок за уведомяване от правоприемници
При неспазване на тримесечния срок за уведомяване, разрешителното се смята за прекратено от датата на възникване
на обстоятелствата по чл. 79, ал. 1 от ЗВ и се издава ново разрешително по общия ред (чл. 79, ал. 5 от ЗВ).
8.5. Ползване на воден обект от правоприемници преди преиздаване на разрешително
Лицата правоприемници, които се възползват от правото за използване на водите преди издаване на издаване на
разрешителното по чл. 79 , ал. 5 (чл. 79, ал. 6 от ЗВ):
•
са в нарушение на чл. 44 или 46 от ЗВ;
•
дължат такса за реализираното използване на водите.
9. Ограничаване на правата, произтичащи от разрешителното
9.1. Забрана за прехвърляне на правата на трето лице
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Индивидуално право за използване на водите и водните обекти, предоставено с административен акт (разрешително) на
индивидуално определено лице, не може да се прехвърля на трети лица (чл. 40, ал. 2 от ЗВ).
9.2. Ограничаване на дадено разрешително за опазване на човешкия живот и националната сигурност
9.2.1. Правата на ползване, произтичащи от разрешителното, могат да бъдат допълнително ограничени след издаването
на разрешителното с оглед опазването на живота и здравето на населението, отбраната и сигурността на страната
и културно-историческото наследство (чл. 83, ал. 1 и 2 от ЗВ).
9.2.2. Срокът на ограничението не може да превишава времетраенето на причините, налагащи ограничаването (чл. 84,
ал. 4 от ЗВ).
9.3. Ограничаване при изменение/продължаване на разрешително за опазване на човешкия живот и
национална сигурност
Ограничаването на ползването се налага включително в случаите на изменение и/или продължаване на разрешителното
(чл. 83, ал. 3 от ЗВ).
9.4. Решение на органа за ограничаване на права
9.4.1. Ограничаването на ползването се извършва с решение на органа, издал разрешителното (по аналогия на чл. 84, ал.
1 и 4 от ЗВ).
9.4.2. Органът уведомява титуляря на разрешителното в тридневен срок след изтичане на ограничението за
прекратяване на ограниченията за ползване на воден обект.
9.5. Лимити за изземване на наноси
9.5.1. Лимитите са пределно допустими обеми за изземване на наносни отложения, посочени в разрешителното (по
аналогия с чл. 4, ал. 1 и 4 от ЗВ).
9.5.2. При определяне на лимитите се отчита състоянието на водния обект, заявените потребности от наносни
отложения, динамичния запас според данните от предпроектните проучвания и условията в съответните
разрешителни (чл. 85 от ЗВ).
9.6. Срок на ограничаване на права
Срокът за ограничаването не може да надвишава времетраенето на причините, налагащи ограничаването.
10. Регистър на разрешителните
10.1.
Местонахождение на регистъра и срок на съхранение
10.1.1. Регистърът на издадените разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се води
от ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗВ)
10.1.2. Регистърът се публикува на интернет страницата на Агенцията http://appd-bg.org и на портала за отворени
данни: https://opendata.government.bg
10.2.
Съдържание на регистъра
Съдържанието на регистъра е определено в чл. 60 от Наредбата за ползване на повърхностните води.
10.3.
Вписвания в регистъра
В регистъра се вписват:
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1. титуляра на разрешително;
2. номерът и датата на издаване на разрешителното;
3. водният обект;
4. кодът на водното тяло;
5. поречието;
6. населеното място, в чието землище (регулационни граници) попада мястото на използване;
7. целта на използването;
8. максималното разрешено водно количество в m3/s или l/s;
9. площта на ползването, в дка;
10. разрешения годишен лимит, в хил. m3/годишно;
11. разпределението на разрешения годишен лимит за различните цели на използване;
12. режимът на използване;
13. крайният срок на действие на разрешителното;
14. срокът за завършване на строителството;
15. началния срок за упражняване правото на ползване;
16. измененията на обстоятелствата, подлежащи на регистрация:
а) номерът и датата на изменение на разрешителното;
б) номерът и датата на продължаване на разрешителното;
в) номерът и датата на преразглеждане на разрешителното за изземване на наносни отложения от
повърхностен воден обект;
г) номерът и датата на прекратяване на разрешителното;
д) номерът и датата на отнемане на разрешителното;
Регистърът се актуализира в края на всеки месец.
Изходяща
Издадени разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав.
информация
Поддържане на регистър за издадените разрешителни
• Законосъобразно използване на водните обекти за изземване на наносни отложения от р. Дунав
Резултат
• Устойчивото използване на водите чрез дългосрочно опазване на наличните водни ресурси;
Софтуерни
Не се използва специализиран софтуер
приложения
Формат на данните
Документиране

Без фиксиран формат
•
•
•

Преписка с входящ номер
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав
Регистър на издадените разрешителни за ползване на повърхностен воден обект
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