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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

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

на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на 

Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири". 

На 03.07.2018 г. в брой 55 на Държавен вестник беше обнародван Закон за 

изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ). С §10 на предложения 

законопроект са създадени чл. 139а-139г, разпоредбите на които регламентират 

образуването на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“ 

(ДПУСЯ) със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския 

закон и с предмет на дейност: комплексно управление на язовири – публична и частна 

държавна собственост. Създаването на това предприятие е обусловено от факта, че 

голяма част от общините, собственици на язовири, не разполагат с достатъчни 

финансови ресурси, с които да поддържат съоръженията в такова техническо 

състояние, което да гарантира безопасната им експлоатация. В тези случаи, те 

разполагат с предвидена в ЗВ възможност да прехвърлят собствеността на язовирите 

безвъзмездно на държавата, които впоследствие да бъдат предоставени на 

предприятието за стопанисване и управление. 

При осъществяване на своята дейност, ДПУСЯ има правата и задълженията на 

собственик на язовирните стени и съоръжения към тях на язовирите по чл. 138б и 

предоставените по чл.139а, ал.5 от ЗВ. При спор или неяснота относно собствеността 
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на язовир, ДПУСЯ осъществява организацията и техническата му експлоатация до 

влизане в сила на съдебното решение или до установяване на собственика при 

спазване на изискванията на чл. 138в, ал.1 от ЗВ. 

Съгласно чл. 139а, ал.10 от Закона за водите, устройството и дейността на 

ДПУСЯ се уреждат с правилник, приет от МС. 

В предлагания Правилник се предвижда предприятието да е със седалище в 

София и с 8 поделения в страната и да има следната структура: 

1. изпълнителен директор; 

2. двама заместник-изпълнителни директори; 

3. дирекция „Финансово управление и обща администрация“, която ще 

включва юристи, счетоводители, специалисти по човешките ресурси, специалисти по 

поддръжка на компютърна техника и софтуер, служители в деловодство и 

регистратура, протокол, както и работници по поддържане на хигиената. 

4. финансов контрольор; 

5. звено за вътрешен одит; 

6. дирекция „Водностопанска дейност“; 

7. дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“. 

 

В проекта са разписани функциите на изпълнителния директор, 

заместник-изпълнителните директори и управителния съвет, общата и 

специализираната администрации. 

Указаният срок за обществени консултации е съобразен с минималния 

14-дневен срок по чл. 26, ал. 4 от ЗНА. 

В конкретната ситуация е налице изключителен случай по смисъла на чл. 26, 

ал. 4 от ЗНА. Наблюдаваната изключително утежнена валежна обстановка през 

последните месеци и сезонните прогнози за значителни количества валежи, както и 

невъзможността на голяма част от общините да поддържат язовирите, които 

стопанисват и обусловената от това необходимост да ги прехвърлят за управление и 

стопанисване на държавното предприятие, налагат спешно да бъде приет проектът на 

Постановление на Министерския съвет, с което да се създаде възможност Държавното 

предприятие да започне да функционира. 

За приемането на проекта на ПМС не следва да се изготвя справка за 

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

българското законодателство норми на правото на Европейския съюз. 

Предложеният проект на акт  ще окаже пряко въздействие върху държавния 

бюджет, поради което към него е приложена финансова обосновка образец 2.1 към 

чл.35, ал.1, т.4, буква „а“ от УПМСНА. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 и 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на 

Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири". 

Приложения: 1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка към проекта на ПМС; 

3. Проект на Правилник за устройството и дейността на Държавно 

предприятие „Управление и стопанисване на язовири"; 

4. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване; 

6. Справка за отразяване на становищата; 

7. Електронен носител. 

 

С уважение, 

 

 

 

 

 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката 


