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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
В ДВ бр. 55/03.07.2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на закона за
водите (ЗВ). С §10 на ЗИДЗВ към ЗВ се създават нови два члена: чл. 139а и чл. 139б,
разпоредбите на които уреждат 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. Съгласно чл. 139а,
ал. 10 от ЗВ, устройството и дейността на ДПУСЯ се уреждат с правилник, приет от
Министерския съвет. Липсата на такъв правилник е неизпълнение на действащи
законови разпоредби и не дава възможност да се стартира изграждането на ДПУСЯ.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
Собствеността на язовирите, като водностопански системи е уредена в чл. 13 и чл. 19
от Закона за водите. Към настоящия момент, в резултат на осъществената контролна
дейност от страна на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
(ДАМТН) е установено наличието на 5700 язовира, като 4523 от тях са собственост на
общините.
За спазването на разпоредбите на Закона за водите, общините трябва да отделят
сериозен финансов ресурс. Същият е необходим за поддържането на язовирните стени
и съоръженията към тях в такова техническо състояние, което да не застрашава
живота и здравето на хората и да отговаря на изискванията на Наредба за условията и
реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните
стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние,
приета с ПМС № 262 от 07.10.2016 г. Факт е, че общините не разполагат с достатъчен
бюджетен ресурс, за да поддържат язовирите в абсолютна изправност и безопасна
експлоатация. Освен това, те не разполагат и с квалифициран персонал, който да
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притежава образование в областта на хидрологията, което налага разходването на
допълнителни средства за плащания по договори, с които дейностите по поддържане
на язовирните стени в изправно техническо състояние се възлагат на оператори. В
резултат на това, през последните години се проявяват едни и същи вредни последици
за човешкия живот, здравето, околната среда и стопанската дейност при наличие на
обилни валежи и снеготопене, предизвикани основно от общинските язовири. Един от
основните проблеми в това отношение, на база осъществяваната контролна дейност от
страна на ДАМТН, е неефективното управление на язовирите, общинска собственост.
Създаването на ДПУСЯ е съобразено с 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 предвидената в проекта
възможност да прехвърлят собствеността на язовирите безвъзмездно на държавата,
като те бъдат предоставени на ДПУСЯ за стопанисване и управление.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки, тъй като това е нов нормативен акт.
2. Цели:
Основната цел на проекта на Постановление на Министерския съвет е да се изпълни
разпоредбата на чл. 139а, ал. 10 от Закона за водите, която предвижда МС да приеме
Правилник за устройството и дейността на ДПУСЯ. Приемането на правилника ще
даде възможност да се структурира ДПУСЯ и то да започне да изпълнява възложените
му съгласно ЗВ дейности. В резултат на това се очаква да се постигне по-добро
стопанисване на язовирите, които общините ще прехвърлят на ДПУСЯ, в т.ч. и на
язовирните стени и на съоръженията към тях, с което да се намали риска от бедствия в
следствие на аварии.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Заинтересовани страни от предлагания проект на Постановление са:
1. Държавата
2. Общините
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариант за действие 1 „Без действие“:
При този вариант няма да бъде изпълнено законовото изискване за приемане на
Правилник за устройството и дейността на създаденото с чл. 139а от Закона за водите
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Ще се задълбочават
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проблемите на общините, свързани с финансирането на дейностите по ремонт и
поддръжка на язовирите, които стопанисват. Това ще доведе до повишаване на риска
от бедствия в следствие на аварии на язовирните стени и на съоръженията към тях.
Вариант за действие 2 „Приемане на ПМС“:
При този вариант на действие от Министерски съвет ще се приеме Постановление за
приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие
„Управление и стопанисване на язовири“, като по този начин:
- ще бъде изпълнено изискването на чл. 139а, ал. 10 от Закона за водите;
- ще се подобри управлението и стопанисването на язовирите, които ще бъдат
прехвърлени от общините на ДПУСЯ;
- ще се намали риска от бедствия в следствие на аварии на язовирни стени и на
съоръженията към тях.
Основен предмет на дейност на предприятието ще бъде комплексно управление на
язовири - публична и частна държавна собственост, съгласно чл.139а, ал.3 от ЗВ, като
то може да осъществява и други дейности, които осигуряват и допълват основния
предмет на дейност.
Предвижда се ДПУСЯ да е със седалище в София и да има 8 клонове - териториални
поделения в страната. Предвижда се предприятието да има един изпълнителен
директор и двама заместник изпълнителни директори, като съставът му бъде
структуриран в 3 дирекции:
- дирекция „Финансово управление и обща администрация“;
- дирекция „Водостопанска дейност“;
- дирекция „Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“.
Общата численост на персонала на ДПУСЯ се предвижда да бъде 156 човека.
По отношение на необходимите средства за издръжка на дейността на ДПУСЯ,
приблизителните разчети за периода 2018 – 2020 години, в т.ч. за работна заплата и
осигурителни вноски за сметка на работодателя, административни разходи (издръжка
и капиталови разходи) и разходи за дейността, предвиждат (хил.лв.):
Разходи:

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1 426

47 166,9

47 425,6

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
Вариант за действие 1 „Без действие“:
За държавата
Икономически негативни въздействия:
Ще продължат да се увеличават разходите на държавата за неотложно покриване на
стопанските щети и за възстановяването на околната среда вследствие на аварии на
язовирни стени и на съоръженията към тях.
Социални негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
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Екологични негативни въздействия: Увреждане на ландшафта и на екосистемите.
За общините:
Икономически негативни въздействия:
Ще продължат да се увеличават разходите за санкции, наложени от компетентните
органи, на общините, които нямат финансова възможност да поддържат своите
язовири в безопасно състояние.
Социални негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Екологични негативни въздействия: Настъпване на вредни последствия за околната
среда от наводнения от проблемните язовири, за които общините нямат възможност да
осигурят достатъчно средства за да ги поддържат в безопасно състояние.
Вариант за действие 2 „Приемане на ПМС“:
Не са идентифицирани икономически, социални и екологични негативни въздействия
по отношение на държавата, общините и населението.
Предварителните разчети за необходимите разходи за периода 2018 г. – 2020 г.
предвиждат общо 96 018 553 лв., в т.ч.:
- Работна заплата и осигурителни вноски за сметка на работодателя – общо 8 857 921
лв.
Разчетите са направени за численост на персонала от 156 човека (за 2018 г- - 60
човека), които са разпределени в централно управление и 8 регионални офиса –
София, Благоевград, Пловдив, Хасково, Бургас, Варна, Велико Търново и Враца.
- Административни разходи (издръжка и капитални разходи) – общо 8 336 917 лв.
Разходите са предвидени за закупуване на материали, облекло, офис оборудване,
компютърни конфигурации, софтуер, високопроходими автомобили (в т.ч.
застраховки), за външни услуги, наем и ремонт на помещения, за командировки в
страната за обход на язовири.
- Разходи за дейността – общо 78 823 715 лв. (за 2018 г. не се предвиждат разходи за
дейността).
Разходите са предвидени за закупуване на КИС, мерителни устройства за нивото на
водата и за рейки за язовирите, за оборудване на екипите в офисите, които ще
извършват оглед на язовирите, за охрана на язовирите, за паспортизация на язовирите
и за текущи ремонти, в т.ч. и за обследване и почистване на язовирните дъна.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
Вариант за действие 1 „Без действие“:
Не са идентифицирани икономически, социални и екологични положителни
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въздействия.
Вариант за действие 2 „Приемане на ПМС“:
За държавата:
Икономически положителни въздействия:
- Ще се сведе до минимум вероятността от настъпване на стопански щети, и
свързаните с това разходи за държавния бюджет, вследствие на аварии на язовирни
стени и на съоръжения към тях;
- Ще се създадат условия за пълноценно използване на язовирите, които ще бъдат
прехвърлени на ДПУСЯ.
Социални положителни въздействия: Не са идентифицирани такива
Екологични положителни въздействия:
Осигуряване на по-ефективна защита на екосистемите и на ландшафта в България.
За общините:
Икономически положителни въздействия:
- Общините, които не разполагат с достатъчно средства за поддръжка на своите
язовири в безопасно състояние ще получат възможност да ги прехвърлят на ДПУСЯ;
- Отпадане на санкциите, които компетентните органи биха налагали на общините за
неизпълнение, предвид на ограничените ресурси, на наложените им предписания във
връзка с безопасната експлоатация на язовирите.
- Създаване на условия за по-ефективно използване на финансовия ресурс на
общините;
Социални положителни въздействия: Не са идентифицирани такива
Екологични положителни въздействия:
Намаляване на риска от настъпване на вредни последици за околната среда в рамките
на общините.
(Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели).
7. Потенциални рискове:
При забавяне приемането на проекта на ПМС ще бъде възпрепятствано стартирането
на дейността на Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.
Това няма да даде възможност на общините, които нямат достатъчно средства да
поддържат язовирите, които стопанисват, да ги прехвърлят своевременно за
управление и стопанисване на държавното предприятие, което от своя страна ще
доведе до повишаване на риска от бедствия в следствие на аварии на язовирните стени
и на съоръженията към тях.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
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8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☒ Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
С проекта на нормативен не се създават нови регулаторни режими и не се засягат
съществуващи режими и услуги.
9. Създават ли се нови регистри? НЕ
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☒ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
☒ Не
12. Обществени консултации:
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, по
проекта на акт ще бъдат проведени обществени консултации, като проектът на
Правилник на Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“,
докладът към него, предварителната оценка на въздействието и становището на
дирекция „Модернизация на администрацията“ ще бъдат публикувани на Портала за
обществени консултации и на Интернет страницата на Министерството на
икономиката.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
☒ Не
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
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14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Силвана Любенова,
Директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”
Дата: 27.08.2018 г.

Подпис:
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