РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
от работна среща, във връзка с промените в Закона за водите, касаещи
язовирите

Днес, 16 август 2018г. от 15.00 часа в заседателна зала « Струма», находяща
се на партерния етаж на Областна администрация – Перник, се проведе работна
среща, относно промените в Закона за водите, касаещи язовирите, на която
присъстваха:
1. Ирена Соколова – Областен управител на област Перник;
2. ген. Кирил Войнов – Заместник-председател на Държавна агенция за
метрологичен и технически надзор;
3. инж. Иван Сяров - началник на тел „Надзор на язовирните стени” в ДАМТН;
4. инж. Иван Витанов – Управител на „ВиК“ ООД – Перник;
5. инж. Виктор Мантарков – Представител на „НС“ ЕАД , клон Струма – Места;
6. Димитър Сотиров – Кмет на община Земен;
7. инж. Димитър Димитров – Зам. кмет на община Радомир;
8. Деница Николова – Технически сътрудник в община Радомир;
9. Анелия Черногорова . Началник отдел „ОСКТТЗ“ в община Перник;
10. Любляна Петрова – Гл. специалист ОМП в община Брезник;
11. Милен Миленков – Гл. юрисконсулт в община Брезник;
12. Марин Първанов – Ст. специалист УК ОМП в община Трън
13. Мариана Михайлова - Директор на д-я „АПОФУС“ в Областна администрация
–Перник;
14. Диана

Кирилова

–

Ст.

администрация – Перник.
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Заседанието бе открито от г-жа Ирена Соколова. Тя приветства присъстващите
с добре дошли и обяви, че повода за днешния формат на срещата са последните
изменения в Закона за водите и срочните ангажименти на собствениците на язовири,
които произтичат от това. Г-жа Соколова заяви, че тези промени са от изключителна
важност и тази съвместна работна среща с Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор е с цел разясняване на собствениците и даване на насоки за
последващи действия.
Областният управител добави, че ефективното сътрудничество между всички страни
е изключително важно.
Г-жа Соколова даде думата на ген. Кирил Войнов да разясни на присъстващите
новите промени.
Ген. Войнов каза, че му е изключително приятно да присъства на тази среща днес и
благодари на Областния управител за поканата. Той допълни, че от създаването на
Главната дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към
агенцията през 2016 г., се отчита значително подобрение при стопанисването на
водоемите в страната.
Първата и основна промяна към която ген. Войнов обърна внимание и разясни
подробно е създаването на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на
язовири“. Дружеството ще извършва комплексно управление на язовири – публична
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Министерския съвет ще му предоставя имущество, в т.ч. и язовирите, които
сегашните собственици могат да прехвърлят безвъзмездно. Ген. Войнов заяви, че в
предвид краткия срок за решение - до 7 октомври т.г., е важно кметовете на общини
да са добре информирани и мотивирани. Той допълни, че до 7 октомври 2018г. в
Министерство на икономиката, общините трябва да заявят желанието си за
прехвърляне на собствеността, като за целта се изисква: Акт за собственост; Скица
и Решение на съответния общински съвет. След този срок не могат да се подават
заявления за прехвърляне.
Ген. Войнов заяви, че по искане на правителството е изготвен списък на обекти за
неотложен и спешен ремонт.
Г-н Сяров допълни, че за област Перник са предвидени 5 язовира, като 2/два / са
приоритетни.
Г-жа Соколова допълни, че двата язовира са – яз. Мещица и яз. Конска. Също така
допълни, че те са изпуснати. Язовир Мещица е напълно изпуснат, а язовир Конска е
почти на кота мъртъв обем заради, твърдения че стената е компрометирана.
Ген. Войнов заяви, че има много нови моменти. Той допълни, че държавата е
насочила вниманието си върху сигурността на хората и ще завишат критериите и
няма да бъдат правени компромиси към собствениците.
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Ген. Войнов се обърна към собствениците и каза, че е готов до отговори на всякакви
въпроси за да бъде полезен.
Г-жа Соколова благодари на ген. Войнов и на г-н Сяров за отзивчивостта им винаги
когато се е налагало да се търси тяхното съдействие. Тя даде думата на
присъстващите за въпроси.
Г-жа Любляна Петрова попита, предвидения в списъка на МС ремонт на язовир
Конска, ако се предаде на държавата, общината ще заплаща ли нещо, а също така
имаше и въпроси касаещи разваляне на договор с концесионера и съответно начина
за прехвърляне към държавното предприятие.
Ген. Войнов обясни подробно, че когато язовирите се прехвърлят към държавата,
общините нямат ангажимент за заплащането на ремонтните дейности. А що се отнася
до концесионерите и договорите с тях, обясни че договорите могат да се развалят и
след подаването на заявленията до 7 октомври.
Г-н Марин Първанов също заяви, че община Трън има намерение да подаде
заявление за прехвърляне на собствеността на язовир Лялинци и попита, когато има
предписание от КОТЕСЯС какво се случва.
Ген. Войнов обясни, че след подаването на заявленията общините ще получат
допълнителни насоки, какво следва да предприемат.
Г-н Сяров обясни, че предписанията на КОТЕСЯС са давани когато не бяха влезли в
сила промените в Закона за водите и обясни, че предписанията ще бъдат съобразени
и преценени според ситуацията.
Ген. Войнов обясни също, че с промените в Закона язовирите се въвежда
класификация на язовирните на големи и малки в зависимост от техните размери,
както и три степени на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите
последици от освобождаването на съхраняваните в язовира води.
Ген. Войнов повдигна въпроса за ликвидацията на язовирите и обясни, че това ще се
прави само в крайна необходимост. Той добави, че е по-добре да се държат на кота
мъртъв обем и да не се стига до крайно решение – ликвидиране.
Г-н Сяров взе думата и обясни, че на територията на област Перник се проверяват
29 язовира, като обясни че в най –тежко техническо състояние са язовирите –
Мещица, Кошарево, Завала, Конска, Брезник, Бобораци, Прибой и Лялинци.
Г-жа Соколова повдигна въпроса за язовир Бобораци и заяви , че от около 6-7
години язовира е на едно и също положение с прокопана язовирната стена. Тя
попита представителите от агенцията какво следва да предприемат за развитие по
случая.
Ген. Войнов каза, че язовир Бобораци може да бъде прехвърлен към Държавното
предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.
Г-н Димитров обясни, че такива са намеренията на община Радомир.
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След проведената дискусия по темата ген. Войнов благодари на г-жа Соколова за
организираната среща и грижата за поддръжката на язовирите в областа.
Г-жа Соколова благодари на присъстващите и добави, че ще продължи прекият
контакт и ползотворната си работа с агенцията, както и с новото държавно
предприятие, а Областна администрация - Перник ще бъде активна страна в доброто
стопанисване и управление на язовирите.

Изготвил:
Диана Кирилова
Ст. експерт “Регионално развитие“
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