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изх. № РД.01.02 - _____ / 24.08.2018 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

Относно: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири - публична 

общинска собственост в полза на държавата 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На 3 юли 2018 г. в Държавен вестник, бр. 55, бяха обнародвани изменения в Закона за водите (ЗВ), 

сред които и такива, имащи отношение към дейностите по управление, разпореждане и осигуряване 

на безопасната техническа експлоатация на язовирите - общинска собственост.  

Община Елена е собственик на 8 (осем) броя язовири, публична общинска собственост, а именно: 

- язовир „Беброво”, находящ се в землището на с. Беброво, община Елена; 

- язовир „Константин“, находящ се в землището на с. Константин, община Елена; 

- язовир „Палици“, находящ се в землището на с. Палици, община Елена; 

- язовир „Батаклика“, находящ се в землището на с. Константин, община Елена; 

- язовир „Крумчевци“, находящ се в землището на с. Константин, община Елена; 

- язовир „Червенковци“, находящ се в землището на с. Блъсковци, община Елена; 

- язовир „Руховци“, находящ се в землището на с. Руховци, община Елена; 

- язовир „Опитно поле“, находящ се в землището на гр. Елена. 

Към момента, след решение на Общински съвет Елена и проведени процедури,  под наем за срок от 

10 години са отдадени язовирите „Опитно поле“, „Беброво“, „Палици“ и „Червенковци“ 

(Приложение № 1). 

Съгласно чл. 141, ал. 1 от Закона за водите, собствениците на водностопански системи и 

хидротехнически съоръжения, включително на язовирни стени и/или съоръженията към тях, са 

длъжни да осигурят: 

1. поддържането им в техническа изправност; 

2. използването на измервателна и контролна апаратура за мониторинг на тяхното 

състояние, отговаряща на изискванията на Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда 

за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към 

тях; 

3. използването на информационна система, предоставена от ДАМТН, съгласно наредба, 

издадена от министъра на икономиката по предложение на председателя на Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор;  

4. спазване на изискванията за техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и 

на съоръженията към тях, определени в Наредба № 13 от 29.01.2004 г; 
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5. регулиране на водните нива в язовирите с цел намаляване на риска от наводнения и др. 

Собствениците следва да финансират изграждането и поддържането на контролно - измервателна 

система (КИС), монтиране на нивомерни рейки, поддържането и ремонта на преливниците, 

осигуряване и поддържане нормалната проводимост при преминаване на високи води в 500-

метровия участък по посока оттока след преливника, поддържането на сухия и мокрия откос в 

състояние, позволяващо постоянното наблюдение на стената, работоспособността на основните 

изпускатели на язовирите, и т.н. 

Съгласно разпоредбите на Закона за водите, Закона за защита при бедствия и техните 

поднормативни актове, язовирните стени и съоръженията към тях подлежат на ежегоден контрол 

два пъти в годината - през пролетта и през есента. Проверките на техническото и експлоатационно 

състояние на съоръженията се извършват от представители на Главна дирекция „Надзор на 

язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор, Междуведомствената комисия, назначена от Областен управител на област Велико Търново, 

Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, „Басейнова дирекция - 

Дунавски район“ и други държавни органи, упражняващи контрол по осигуряването на 

техническата безопасност на язовирните стени и съоръженията към тях. При неизпълнение от 

страна на собственика на дадените предписания в указания срок, както на задълженията, 

произтичащи от Закона за водите, контролните органи налагат принудителни административни 

мерки, включително и временно извеждане от експлоатация на язовирните стени и съоръженията 

към тях,  до привеждането им в състояние, отговарящо на техническите норми и налага глоби, 

съответно имуществени санкции (драстично завишени с последната редакция на ЗВ). 

Към настоящия момент и въз основа на констатациите от извършените по реда на чл. 138а, ал. 3 от 

Закона за водите годишни проверки на техническото състояние на язовирните стени и 

съоръженията към тях, е установено, че няколко от язовирите - общинска собственост не отговарят 

изцяло на изискванията за безопасна експлоатация и са в техническо състояние, изискващо 

извършване на съответните ремонтно - възстановителни работи. Съгласно протоколите от 

извършените от контролните органи технически прегледи, текущото състояние на язовирите, 

собственост на община Елена е следното: 

- Язовир „Беброво“, представляващ поземлен имот с идентификатор 03054.314.617 по КККР 

(имот № 000617 по КВС) на землището на с. Беброво, актуван с АОС № 175 / 06.05.1998 г. При 

проверката е установен теч в салника на шибърния кран на язовира, както и частично свличане 

на откосите на стената. Необходимо е предприемане на действия с цел отвеждане на водата от 

петата на язовирната стена. 

- Язовир „Константин“, представляващ поземлен имот с идентификатор 38337.102.428 по КККР 

(имот № 000428 по КВС) на землището на с. Константин, актуван с АОС № 172 / 06.05.1998 г. 

Към момента няма дадени предписания. 

- Язовир „Палици“, представляващ поземлен имот с идентификатор 55261.54.326 по КККР 

(имот № 000326 по КВС) на землището на с. Палици, актуван с АОС № 173 / 06.05.1998 г. Към 

момента няма дадени предписания. 

- Язовир „Батаклика“, представляващ поземлен имот с идентификатор 38337.160.632 по КККР 

(имот № 000632 по КВС) на землището на с. Константин, актуван с АОС № 171 / 06.05.1998 г. 

Установена е неизправност на основния изпускател; необходимо е отремонтиране на същия. 

- Язовир „Крумчевци“, представляващ поземлен имот с идентификатор 38337.140.909 по КККР 

(имот № 000909 по КВС) на землището на с. Константин, актуван с АОС № 170 / 06.05.1998 г. 

Установена е неизправност на основния изпускател; необходимо е отремонтиране на същия. 
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- Язовир „Червенковци“, представляващ поземлен имот с идентификатор 04460.86.360 по КККР 

(имот № 000360 по КВС) на землището на с. Блъсковци, актуван с АОС № 169 / 06.05.1998 г. 

Към момента няма дадени предписания. 

- Язовир „Руховци“, представляващ поземлен имот с идентификатор 63495.25.379 по КККР 

(имот № 000379 по КВС) на землището на с. Руховци, актуван с АОС № 174 / 06.05.1998 г. 

Язовирът е в режим на експлоатация с постоянно отворен изпускател, източен е и не се 

завирява. 

- Язовир „Опитно поле“, представляващ поземлен имот с идентификатор 27190.147.66 по КККР 

(имот № 001565 по КВС) на землището на гр. Елена, актуван с АОС № 176 / 06.05.1998 г. 

Установена е неизправност на основния изпускател; необходимо е отремонтиране на същия. 

За привеждането на язовирите в състояние, напълно отговарящо на изискванията за безопасна 

експлоатация и последващата им поддръжка, община Елена трябва да разходва финансов и 

технически ресурс, в пъти по-голям от приходите от наеми. Освен това, във връзка със спазване на 

изискванията за техническа и безопасна експлоатация на неотдадените под наем язовири, община 

Елена заплаща и годишно възнаграждение на оператор на язовирни стени и съоръженията към тях, 

извършващ дейностите по чл. 141 от Закона за водите.  

С § 33 от Заключителните разпоредби към ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 55 от 03.07.2018), на общините е 

дадена възможност в тримесечен срок от влизането в сила на измененията в Закона, собствеността 

върху язовирите - публична общинска собственост, да бъде прехвърлена безвъзмездно в полза на 

държавата. Това става с мотивирано предложение от кмета на общината до Министерството на 

икономиката, след решение на съответния общински съвет. 

Настоящото предложение предвижда да бъде взето решение за безвъзмездно прехвърляне в полза на 

държавата на четири от язовирите - публична общинска собственост на община Елена. Това са 

язовирите, за които няма сключени договори с наематели, а именно язовирите: „Константин“, 

„Батаклика“, „Крумчевци“ и „Руховци“. 

За останалите четири язовира се водят разговори с наемателите. Предвиждаме да им бъде 

предложено да подпишат допълнителни споразумения (анекси), с които да им бъде вменено 

изпълнението за тяхна сметка на всички изисквания, произтичащи от Закона за водите и свързаните 

с него подзаконови нормативни актове, включително изграждането и поддържането на контролно - 

измервателна система (КИС), изпълнението на дадените предписания, както и възстановяването на 

евентуално наложените имуществени санкции. В случай, че някои от наемателите на язовири не 

приемат предложените им допълнителни споразумения, съответните договори за наем могат да 

бъдат едностранно прекратени след отправено предизвестие, без това да има негативни финансови 

последствия за общината, след което ще Ви бъде предложено и тези язовири да бъдат безвъзмездно 

предадени на държавата. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с § 33 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр, 55 от 03.07.2018 г.), Общински съвет Елена: 

1. Дава съгласие да се прехвърли безвъзмездно в полза на държавата правото на собственост 

върху следните язовири - публична общинска собственост:  

1.1. Язовир „Константин“ представляващ поземлен имот с идентификатор 

38337.102.428 по КККР (имот № 000428 по КВС) на землището на с. Константин, 

актуван с АОС № 172 / 06.05.1998 г.; 
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1.2. Язовир „Батаклика“, представляващ поземлен имот с идентификатор 

38337.160.632 по КККР (имот № 000632 по КВС) на землището на с. Константин, 

актуван с АОС № 171 / 06.05.1998 г.; 

1.3. Язовир „Крумчевци“, представляващ поземлен имот с идентификатор 

38337.140.909 по КККР (имот № 000909 по КВС) на землището на с. Константин, 

актуван с АОС № 170 / 06.05.1998 г.; 

1.4. Язовир „Руховци“, представляващ поземлен имот с идентификатор 63495.25.379 

по КККР (имот № 000379 по КВС) на землището на с. Руховци, актуван с АОС № 174 / 

06.05.1998 г.; 

2. Възлага на кмета на Община Елена да изготви и внесе в Министерството на икономиката 

мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовирите по т. 1. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвили: 

 

Петя Добрева – Костадинова, гл. експерт „ОСКП“ 

 

Ангелина Йорданова, гл. инспектор „ОСВ“   

 

инж. Иванка Пеева, ст. експерт „ГЗ и ОМП“  

21.08.2018 г., 15:20 ч. 

 

 

Съгласували: 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


