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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗНИК 

 

 

 

П  Р О Т О К О Л 

№ 12 

Гр.Брезник,  13.09.2018 год. 

 

 

 

           Днес 13.09.2018г. от 15.30 часа в заседателната зала на Общински 

съвет Брезник  се провежда извънредно заседание на ОбС. 

Присъстват: Ивелина Крумова, Борислав Стоянов, Катя Йорданова, Десислава 

Стоилова, Станислав Велков, Йорданка Ушашка, Виолета Младенова, Иван 

Тинков, Росен Огнянов, Добринка Дойчева, Иван Ставрев 

 

Отсъстват: Ваньо Добринов, Янка Хранова,  

 

От общинската администрация присъстват: Иван Бъчваров – зам.кмет, Иван 

Борисов – секретар на общината, Милен Миленков – юрисконсулт, Любляна 

Петрова – специалист ОМП. 

 

Предложен е следния  

Д н е в е н   р е д: 

 

1. Докладна записка относно безвъзмездно прехвърляне на държавата на 

язовири, общинска собственост на основание § 33 от заключителните 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите,  

обн.ДВ бр. 55/03.07.2018г 

 

 

Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 В началото г-жа Младенова уведомява за получена покана за включване в 

инициативата „Да почистим България заедно” 

 

По дневния ред: 

 Няма предложения и възражения 

 Дневния ред се гласува 

 С 11 гласа „за“ е приет 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно безвъзмездно прехвърляне на 

държавата на язовири, общинска собственост на основание § 33 от 
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заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона 

за водите,  обн.ДВ бр. 55/03.07.2018г 

 

Любляна Петрова – гл. Специалис ОМП -  Имаме срок за предаване на язовирите. 

Инициативата е на НСОРБ, тъй като всички общини нямат капацитета и 

възможността да стопанисват язовирите. Ние сме община с малко язовири. Има 

такива с 400 и повече язовири. Проблема е такъв, че се изискват много средства за 

поддържане на язовирите в изправно състояние. 

 Създадена е агенция за надзор на язовирните стани. Подложени сме на 

непрекъснати проверки и предписания. 

Нямаме кой знае каква полза от това, че сме ги дали на концесия. При 

неизпълнение на предписанията глобата е за общината.  

Предлагаме първо Конска да се предаде защото след направен анализ трябва 

да се изготвя дренажна призма и канавка. Съответно отново рефлектира на 

бюджета. Няма значение колко е голям язовира. Наред с всичко трябва де се 

поддържа и коритото на реката. 

Язовир Конска е включен в един списък за отремонтиране. Ако не го предадем 

след това трябва да заплатим разходите за ремонта. 

Язовирите в Завала и Кошарево са по същия начин. Концесионерите не 

полагат грижи.  

За нас е непосилна задача поддържането на язовирите в изправност. 

 

Десислава Стоилова – Какво се случва с Брезнишки язовир 

 

Иван Бъчваров – зам. Кмет - Концесията е прекратена и язовира ще се изведе от 

експлоатация. Няма да функционира като язовир. 

 

 

Любляна Петрова – имаме основание да прекратим концесиите на язовирите.На 

проведена среща в областна администрация стана ясно, че ние трябва да заявим 

желанието си за предоставяне и след това предприемаме стъпки по прекратяване 

на концесията. Концесионерите почти не спазват предписанията. В същото време 

предписанията са към кмета. 

 

Десислава Стоилова – Става ясно, че с това решение което предстои да гласуваме 

ние заявяваме желание да предоставим язовирите и след това се предприемат 

стъпки по прекратяване на концесиите. 

 

Любляна Петрова -  За язовир Завала са необходими средства почти колкото за 

изграждане на нов язовир. 

Предстои приемане на Наредба за контрол за малките язовири.                                                    
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Десислава Стоилова – когато има предписание не касаят ли концесионера? 

 

Любляна Петрова – в договорите на всички е записано поддържане в изправност, 

но когато не спазва договора какво следва, прекратяване на концесията. 

В разговор с колеги, всички ще предадат язовирите. 

Язовирите са строени отдавна с цел напояване. Нямат техническа документация. 

Сега трябва да се възстановява. 

 

 Гласува се прекратяване на  разискванията. 

 С 11 гласа „за“ се прекратяват 

 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 11 гласа „за“ ОбСвзе  

 

Р  Е Ш Е Н И Е   №  698 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §33 от 

заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

водите, Общинският съвет гр. Брезник: 

 

1.  Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на  

държавата на : 

- язовир „Конска”, представляващ имот с №000166 по КВС, землището на с. 

Конска, собственост на община Брезник, съгласно АПОС № 149 от 

28.11.2002 г с площ 37.230 дка.; 

 

- язовир „Завала”, представляващ имот с №000064 по КВС, землище на с. 

Завала собственост на община Брезник, съгласно АПОС № 

57/08.06.1999 г с площ от 28.871 дка. 

 

-  язовир „Кошарево”, представляващ имот с №000193 по КВС, землището на 

с. Кошарво, собственост на Община Брезник съгласно АПОС № 

518/19.10.2009 г. с площ от 26.919 дка. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме всички 

законови действия свързани с прехвърлянето на държавата на посочените в т.1 

язовири. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/     /Виолета Младенова/ 


