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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на  

Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и 

безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към 

тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 1 и 2 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане и приемане от 

Министерския съвет проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на  

Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на 

контрол за техническото им състояние. 



Проектът е изготвен на основание чл. 141, ал. 2 от Закона за водите (изм. ДВ, 

бр. 58 от 2015 г.) по предложение на председателя на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор.  

С проекта на Наредба е направена класификация на язовирните стени, която е 

съобразно типа на тяхната конструкция, строителните материали и технологията на 

изграждане им и съобразно техните обобщени параметри - височина, дължина по 

короната, обем на водохранилището, и в съответствие с класификацията на 

Международната комисия по големите язовири (ICOLD). Предвид спецификите на 

язовирните стени и съоръженията към тях, са въведени изисквания по отношение на 

техническото им състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация. Посочен е 

видът и обемът на документацията на язовирните стени и съоръженията към тях, както 

и начина им на съхраняване. Целта е да се гарантира документирането и 

проследимостта на всички промени в техническото и експлоатационното състояние на 

съоръженията. 

В съответствие с изискванията на Закона за водите са определени 

задълженията на собствениците на язовирните стени и съоръженията към тях – 

извършването на технически прегледи на състоянието на язовирните стени и 

съоръженията към тях два пъти в годината; привеждането на язовирните стени в 

съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане; предприемане на мерки по извеждането на язовирните стени от 

експлоатация и/ или ликвидация на същите. Въведен е механизъм на документиране на 

извършените проверки и представянето на резултатите от тях на компетентните 

контролни органи – ДАМТН, съответния областен управител, съответната басейнова 

дирекция и ГД ПБЗН при МВР. Предвидено е задължение на собствениците на 

язовирните стени и съоръженията към тях да съставят и съхряняват досие на всеки един 

обект, което да даде възможност за компетентна оценка на състоянието на 

съоръженията и предприемането на бързи и ефикасни мерки, в случай на необходимост 

от действия, целящи запазването на живота и здравето на хората и околната среда. 

С проекта на Наредба се регламентира дейността на комисиите за обследвания 

на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени, които се 

назначават със заповед на областния управител, съгласно разпоредбата на чл. 138а, ал. 

3 от Закона за водите. Определени са минималните изисквания, на които трябва да 

отговарят членовете на комисията, тяхната професионална квалификация, така че да се 



гарантира компетентната преценка на техническото състояние на язовирните стени и 

съоръженията към тях. 

С оглед предвидените в Закона за водите контролни функции на Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор по изпълнението на мерките за 

поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническото 

състояние, безопасната им експлоатация, както и извеждането от експлоатация и/ или 

ликвидирането на язовири и/или язовирни стени и съоръженията към тях са 

регламентирани начините на упражняване на тези контролни функции – контрол върху 

предписанията на комисиите за обследвания на техническото и експлоатационното 

състояние на язовирните стени, които се назначават със заповед на областния 

управител; съдържанието на констативните протоколи, които се изготвят от 

инспекторите на Агенцията; възможността  за съставяне на актове за установяване на 

административни нарушения на собствениците на язовирни стени, които не 

съобразяват дейността си с изискванията на наредбата и закона. В наредбата е 

предвидено задължение на ДАМТН да предоставя на обществеността информация за 

състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях, чрез публикуване на 

интернет страницата на администрацията, на констативните протоколи от извършените 

проверки, направените предписания, изпълненията на предписанията и наложените 

административни наказания на нарушителите. Целта на направените предложения е да 

се осигури прозрачност на дейността на компетентните контролни органи, по 

отношение на предприетите мерки за осигуряване на безопасната експлоатация на 

язовирните стени и съоръженията към тях.   

В проекта е регламентирана и процедура по извеждане от експлоатация и / или 

ликвидация на язовирните стени и съоръженията към тях, в случаите, в които е 

установено несъответствието им с нормативните изисквания. Възможността подобни 

решения да бъдат вземани от собствениците на язовирните стени самоволно и по чисто 

лични икономически причини, е сведена до минимум, като е предвидена 

съгласувателна процедура с компетентните органи. Предвидено е и съхраняването на 

документацията на съоръженията след тяхната ликвидация.    

Изготвеният проект заменя действащата към момента Наредба № 13 от 29 

януари 2004г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на 

язовирните стени и съоръженията към тях (обн. ДВ. бр.17 от 2 март 2004г.), като се 

налага нейната отмяна от органите, които са я издали.  



Към проекта на Постановление не се налага да бъде изготвена справка за 

съответствие с европейското право, тъй като актът не съдържа разпоредби, въвеждащи 

в българското законодателство норми на правото на Европейския съюз. 

В съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация е изготвена финансова обосновка 

на проекта на акт, която е одобрена от министъра на финансите. Приложеният проект 

на акт не изисква осигуряване на допълнителни финансови ресурси и няма да доведе до 

пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. 

Предвид нормативния характер на предложения акт на основание чл. 26, ал. 2 

от Закона за нормативните актове е проведено публично обсъждане по предложения 

проект, като постъпилите целесъобразни бележки и предложения са включени в 

проекта на постановлението. 

Проектът е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация и е изготвена справка за 

отразяването на получените становища. Проектът е публикуван на интернет страницата 

на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в съответствие с 

изискванията на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

По проекта на Постановление не се налага да бъде изготвено мотивирано 

становище, тъй като актът не въвежда регулаторен режим по смисъла на чл. 35, ал. 1, 

т.7 от Устройствения правилник на МС и неговата администрация. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Във връзка с горното, предлагам на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация Министерският съвет 

да приеме Постановлението за приемане на  Наредба за условията и реда за 

осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на 

съоръженията към тях и за осъществянване на контрол за техническото им състояние. 

 

Приложения:  

1. Проект на Решение на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка; 



3. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване 

4. Доклад от Стефан Цанков, председател на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор до министъра на икономиката. 

 

Божидар Лукарски 

Министър на икономиката 

 

 

 

 

 

 

 


