
 
 
  

ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ПО СПОРА ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА  

РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЦ БЕЗ УЧРЕДЕНО ПРАВО НА  

СТРОЕЖ В РЕЧНОТО КОРИТО 

В последните години се наблюдава системна практика на началниците на РДНСК да сезират 
Прокуратурата със сигнали за „незаконно строителство“ по отношение на водноелектрически централи, които 
не притежават учредено от Министерски съвет право на строеж за строителство в речното корито. На база 
на тези сигнали и проверките от тях, Прокуратурата, от своя страна, протестира разрешителни за строеж на 
водноелектрически централи като недействителни и иска отмяната им от съдилищата (както за ВЕЦ в процес 
на изграждане, така и на въведени в експлоатация). 

1. Същество на проблема 

В закона липсва изричен текст, която да предвижда учредяването на право на строеж в речното 
корито, като условие за издаване на разрешение за строеж за целите на производство на електрическа 
енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Поради тази причина, при действието на Закон за 
водите (ЗВ) от 2000 г. строителството на ВЕЦ беше допускано без наличието на акт за учредено право на 
строеж в реките1. 

През последните годините бяха проведени множество съгласувателни срещи и консултации по 
темата между представители на двете основни ресорни министерства, отговарящи за строителството и 
функционирането на ВЕЦ – Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Изразени бяха мотивирани становища и в двете насоки 
– както че учредяването на право на строеж в речното корито е задължително условие за извършването на 
законосъобразно строителство на ВЕЦ, така и че то не е необходимо, доколкото специалните разрешителни 
по ЗВ дават право на инвеститора да постави съответните съоръжения в коритото на ръка. 

Допълнително напрежение в сектора създаде и приемането през 2021 г. на нова Наредба за 
ползването на повърхностните води, която предвиди като задължително изискване за издаване и/или 
продължаване на срока на действие на разрешителните за водовземане и водоползване по ЗВ, наличието на 
акт, удостоверяващ учредено право на строеж в речното корито. В момента Наредбата е предмет на 
атакуване пред Върховния административен съд. 

2. Решение на Върховния административен съд по въпроса 

С решение от 16.03.2022 год. Върховният административен съд се произнесе с окончателно по казус, 
при който по сигнал на РДНСК и последващ протест на Прокуратурата е атакувано разрешение за строеж на 
ВЕЦ, в процес на изграждане, тъй като няма учредено право на строеж в коритото на реката. Съдът отхвърли 
протеста на прокурора по следните причини. 

 

1 По наши данни към месец март 2022 г. само три водноелектрически централи, опериращи на територията на Република България, 
разполагат с учредено право на строеж в речното корито. 
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Съгласно чл. 7, ал. 5, т. 3 от Закона за държавната собственост, в случаите и при условията, 
определени със закон, с решение на Министерския съвет върху имоти – изключителна и публична държавна 
собственост, може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за изграждане на 
линейни обекти на техническата инфраструктура. Съдът прие, че  напорния тръбопровод и водохващането 
не са линейни обекти на техническата инфраструктура по смисъла на закона, поради което и чл. 7, ал. 5, т. 3 
от Закона за държавната собственост, който урежда учредяване на право на строеж върху земя публична 
държавна собственост, е неприложим. 

Съдът приема също, че в разрешителното за водоползване и ползване на воден обект са описани 
точните параметри и координати за извършване на строителството, от които притежателят му не може да се 
отклонява, а органът, който разрешава строителството е длъжен да се съобрази с него. Затова и съгласно 
чл. 46а, ал. 1 от Закона за водите представянето на разрешително за водовземане и за ползване на воден 
обект са необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда 
на Закона за устройство на територията. Именно те придават качеството на възложител по смисъла на чл. 
161, ал. 1, предложение трето ЗУТ -  лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. 

Постановеното решение и формираните в него мотиви дават отговор на съществуващите по темата 
различни тълкувания относно обхвата на правата, с които следва да разполага лицето, изграждащо 
водноелектрическа централа, в полза на собствениците на тези обекти. Макар да не е задължителна 
практика, то отразява становището на Върховния съд и би следвало да се съблюдава от по-долните 
съдилища. 

Както признава и Прокуратурата по висящите дела, проблемът е законодателен и не става дума за 
инцидентно нарушение, извършено при издаването на конкретното разрешително. Вместо Прокуратурата да 
стане инициатор и да постави въпроса на обсъждане и решаване, тя използва създадения проблем, който 
касае почти всички ВЕЦ, за да атакува разрешителните за строеж, зад които стоят средства, усилия и 
действия, както на Инвеститора, така и на редица държавни органи. Създадена е през годините от 
държавните институции практика по изграждане на ВЕЦ без учредено право на строеж върху реката, като 
процедурите на всички ВЕЦ-ове са преминали през съответните държавни органи. Сега държавата в лицето 
на Прокуратурата атакува тези разрешителни – положение, което нито отговаря на функциите на 
Прокуратурата, която обезпечава законността, нито на принципа за правовата държава, който изисква 
предвидимост на правната регулация. Това поставя и въпроса кой ще обезщети собствениците на ВЕЦ за 
създадените пречки по тяхното изглаждане и нормално функциониране. 
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