


Държавната политика, свързана с контрола върху техническото състояние и

безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях,

се осъществява от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и

технически надзор (чл. 10, ал. 4 от Закона за водите, ДВ, бр.55 от 2018 г.).



Със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, Обн. ДВ, бр.
58 от 2015 г., контролът за изпълнение на дейностите по постоянната
защита от вредното въздействие на водите, съгласно чл. 140, ал. 2, т. 1, се
извършва от Председателя на ДАМТН:

• за дейностите по изпълнение на мерки за поддържане на язовирните
стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и
осигуряване на безопасната им експлоатация (в сила от 01.01.2016 г.);

• изпълнение на дейности по извеждане от експлоатация на язовирни
стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до
възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или
ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако
възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни в сила от
(01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.);

За изпълнението на функциите по осъществяване на цялостния контрол,
с изменение на Устройствения правилник на ДАМТН, обн. с ДВ, бр.86 от
06.11.2015 г., е създадена Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и
съоръженията към тях“ (ГД НЯСС).



Председателят на ДАМТН или оправомощени от него длъжностни
лица от ГДНЯСС, съгласно изискванията на чл. 190, ал. 4 от Закона за
водите контролират изпълнението на:

• мерките за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните
стени и съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация;

• дейности по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на
язовирни стени и съоръжения към тях;

• предписанията на комисиите на областните управители по чл. 138а,
ал. 3 от Закона за водите, които извършват проверки за готовността за
безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях.



▪Оправомощени от Председателя на ДАМТН служители в ГД НЯСС дават
предписания на собствениците на язовирни стени и/или на съоръженията към
тях, съобразно правомощията си по Закона за водите и Наредбата 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, включително:

• за извършване на мерки и действия за изясняване на техническото състояние и на
условията за експлоатация на контролираните обекти, с изключение на язовирите
по Приложение №1 към чл.13, т. 1 от ЗВ ;

• за намаляване на водните обеми (при установена неизправност на язовирната
стена или съоръженията), за което се уведомява съответната басейнова дирекция.

▪Контролират изпълнението на предписанията на комисиите на областните
управители, извършили проверки за готовността за безопасна експлоатация на
язовирите и съоръженията към тях:

• в нормални;

• екстремни;

• и аварийни условия на работа.



С оглед осъществяваната контролна дейност, длъжностните лица от
ГД НЯСС при установяване на неизпълнение на задължение по Закона
за водите и подзаконовата нормативна уредба:

• съставят актове за установяване на административни нарушения;

• и на нарушителите се налага административно наказание, като
административнонаказващият орган издава наказателно
постановление.



Информационната система представлява електронна база от данни и се
използва при условията и реда, съгласно Наредба № РД-04-02 от 25 ноември 2016
г.:

• за техническото състояние при експлоатацията на язовирните стени и
съоръженията към тях;

• за осъществявания контрол на техническото състояние на язовирните
стени и съоръженията към тях;

Въвеждане на данни в информационната система от:

• собствениците на язовирни стени и/или съоръженията към тях въвеждат за всеки
язовир данни за основни технически характеристики на язовира - височина на
стената, дължина по короната, широчина на короната, данни за преливника,
основния изпускател, водовземните съоръжения, обем на водохранилището,
данни за собственика и оператора, документи за собственост, местонахождение
по кадастрална карта, карта на възстановена собственост (чл. 6 от Наредбата);

• служители на ДАМТН - данни за извършените проверки: констативни
протоколи, дадени предписания, срокове, съставени АУАН, наложени санкции,
решение/заповед за налагане на принудителна административна мярка (чл. 7 от
Наредбата).



▪Принудителна административна мярка

В случай на възникване на непосредствена опасност от загуба на човешки
живот, увреждане или погиване на имущество и/или на околна среда, когато
опасността е резултат от действие или бездействие на собственик, оператор,
концесионер или наемател на язовир, съгласно чл. 199б, ал. 2 от ЗВ,
Председателят на ДАМТН или оправомощено от него длъжностно лице от
ГД НЯСС прилага принудителна административна мярка:

• като разпорежда със заповед временно извеждане от експлоатация на
язовирните стени и съоръженията към тях, до привеждането им в състояние,
отговарящо на техническите норми (чл. 199б, ал.1 от ЗВ).

▪Временното извеждане от експлоатация на язовири и на съоръженията
към тях (чл. 199б, ал.3 от ЗВ) се осъществява от концесионера, наемателя
или собственика, а при неизпълнение на заповедта, с която е приложена
принудителна административна мярка се осъществява от областния
управител:

• чрез пълното изпразване на водохранилището на язовира с цел превенция
от наводнения;

• разходите за прилагането на принудителната административна мярка са за
сметка на концесионера/наемателя/собственика.



Надзорът, който се упражнява от ГД НЯСС е от съществено значение за
безопасната експлоатация на язовирите:

• за ограничаване и намаляване на щетите от екстремни хидро-
климатични явления като наводнения, бури, суши и други.

При обилни валежи и очаквано снеготопене ГД НЯСС предприема
допълнителни превантивни мерки по надзора на язовирните стени и на
съоръженията към тях:

• като информира собствениците на язовирните стени и съоръженията към
тях за осигуряване на свободни обеми в язовирите и извършване на
допълнителни огледи;

• обръща се специално внимание на каскадните язовири;

• изисква се да се осигури достъп до язовирните стени и съоръженията към
тях с потенциален риск.

ГД НЯСС работи в тясна координация с областните управители и
кметовете на общините, „НЕК“ ЕАД, изпълнителните директори на
„Напоителни системи“ ЕАД и „Земинвест“ ЕАД, за предприемане на мерки
за регулиране и поддържане на водните нива в язовирите с цел недопускане
на аварийни ситуации и създаване на риск от наводнение.



▪ГД НЯСС проверява и контролира язовирните стени и съоръженията
към тях на установените 6844 броя язовири;

▪От началото на 2019 година до 20.09.2019 година са проверени 2823 
броя язовири относно: 

• осъществяване на контрол на изпълнението на мерките за поддържане на 
язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо 
състояние;

• осигуряване на безопасната им експлоатация. 



▪Извършени са проверки на техническото състояние:

• на 2217 броя язовирни стени и съоръженията към тях, от които 299 броя са
проверки по сигнали или извънредни такива;

• служителите на ГД НЯСС са участвали в 910 броя проверки на комисии
по заповед на областните управители.



▪В резултат на проверките :

• са съставени 2217 броя констативни протоколи;

• дадени са 3738 броя предписания на собствениците на язовири, от които 2229

броя са предписания по безопасната техническа експлоатация.

▪ Извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и

съоръженията към тях:

• регистрирано е едно заявление за извеждане от експлоатация и/или

ликвидация на язовирни стени и съоръженията към тях;

• изготвени са 40 броя решения за издаване на разрешение за извеждане от

експлоатация на язовирни стени и съоръженията към тях и два отказа за

издаване на разрешение;

• издадени са 9 броя решения за прекратяване на процедурата по

постъпили заявления за извеждане от експлоатация и/или ликвидация на

язовирни стени и съоръженията към тях.





▪ Актове за установяване на административни нарушения

Съставени са 247 броя актове за установяване на административни 
нарушения на собственици на язовири:

• за констатираните нарушения по неизпълнение на дадените предписания;

• и за неспазване на определените срокове в констативните протоколи.

▪ Наказателни постановления

• Изготвени са 176 броя наказателни постановления.

▪ Издадени са 5 броя заповеди за прилагане на принудителна 
административна мярка

• за временно извеждане от експлоатация на язовирни стени и съоръженията 
към тях, до привеждането им в изправно състояние, отговарящо на 
техническите норми.



Голяма част от големите язовирни стени и съоръженията към тях имат

изградени контролно - измерителни системи (КИС), разполагат с проектна

документация и техническа документация за експлоатация.



Имат назначени квалифицирани оператори за голяма част, съгласно 

действащата нормативни уредба;

Поддръжката им се осъществява от постоянен персонал;

Неизправности, отнасящи се за:

• перманентно премахване на обрастване с дървесна и храстовидна

растителност;

• компроментирана КИС - за част от обектите не е изградена, съгласно класа

на съоръжението или за отделни елементи от геодезичната и

пиезометричната система, КИС е компроментирана.



За по- голямата част от малките язовирни стени и съоръженията към 

тях: 

• липсва документация; 

• липсва персонал, отговарящ на изискванията на Закона за водите, който 

да организира безопасната им експлоатация.

От контрола на ГД НЯСС са установени технически неизправности, 

относно неподдържането на язовирните стени и съоръженията към тях в 

изправно експлоатационно състояние, изразяващи се в:

• неравности по короната; 

• свличане и обрушване по откосите; 

• нарушена броня по водния откос; 

• филтрация; 

• обрастване с дървесна и храстовидна растителност по воден и въздушен

откос.



▪Компрометирани съоръжения за регулиране на водното ниво и обема във 

водохранилищата:

• неизправен основен изпускател – от напълно разрушена конструкция до 

разрушени входна и изходна шахта, неработещи затворни органи;

• разрушени  или компроментирани - преливник, бързоток и отводящ 

канал; 

• нарушения по енергогасителя.

▪Липсва изградена КИС за осъществяване на технически мониторинг

• без реално отчитане и анализиране на данни - предпоставка за невъзможен 

коректен анализ;

• неточностите, обусловени от недостоверни или непълни данни, 

отразяващи се на сигурността.

Необходими дейности - изграждане на КИС

• извършване на геодезически измервания на откосите и водохранилищата

до кота най-високо водно ниво, поради липсата на достоверни данни за

височина на стената и обем на язовира.








