Коментар:
Буди дълбоко недоумение фактът, че проектът на наредба е публикуван в раздел „Бизнес среда”, а
не в раздел „Околна среда” или в раздел „Правосъдие и вътрешни работи”. Също така е необяснимо
поради каква причина за вносител в Министерския съвет е определен министърът на икономика и до
колко той има необходимата експертиза и компетентност, а не министърът на околната среда и
ВОДИТЕ, на когото е възложено провеждането на държавната политика в областта на водите!
По отношение на проекта на наредба - на първо място в представения за обществено обсъждане
проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната
експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за
техническото им състояние прави впечатление терминологичния хаос и т.н. „словесна салата“
използвани при нейното съставяне, както и редица противоречия със Закона за Водите.
В заглавието се казва, че наредбата е за условията и реда за осъществяване на техническата и
безопасната експлоатация на язовирните СТЕНИ и на съоръженията към тях …., а още в чл. 2, т. 1
започва да се говори за изискванията за осъществяване на техническата експлоатация на
язовирите?!?!?!, което е неправилна, а още по-важно незаконосъобразна терминология, подменяща
предмета
на
приложното
поле
на
наредбата.
Законът за водите изисква в тази наредба конкретно да бъдат уредени единствено и само
изискванията
постановени
с
неговите
разпоредби.
Всяко едно друго уреждане на каквато и да е правна материя е незаконосъобразно и по недопустим
начин представлява дописване и допълване на ЗВ, което от своя страна също е незаконосъобразно.
Абсолютно ненужно е в тази наредба да се препраща и позовава към Закона за устройство на
територията и подзаконовата нормативна уредба към него, тъй като Закона за водите не предвижда
подобно препращане и позоваване и без значение какво ще постанови тази наредба, нормативната
уредба, уреждаща устройството на територията е действаща и следва да се спазва.
В представения проект буквално се преписват разпоредби от ЗВ (напр. Чл. 3. Наредбата се прилага
за техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях за
язовирите, определени в чл. 141а от Закона за водите.), чл. 141а от ЗВ е достатъчно ясен и този
текст
е
паразитен
за
наредбата
и
ненужен.
Други такива примери са (текстовете на Чл. 4 от проекта – в чл. 138а и 138в от ЗВ е казано подробно
…. ); (Текстът на чл. 5. от представения проект гласи, че: Собственикът/операторът посредством
техническо обслужване, ремонти и реконструкции осигурява сигурност и дълготрайност на
язовирните стени и съоръженията към тях и опазване на околната среда - Коментарът ми към този и
всички подобни текстове е – и, какво от това, че има такъв текст, това по скоро има пожелателен
характер, но не и разпоредба от подзаконов нормативен акт); (Чл. 7 от проекта – Законът определя,
кой е отговорен, а не наредбата), (Чл. 8 от проекта на – никъде в ЗВ не е постановено, че в тази
наредба трябва да се прави подобна класификация); (чл. 9 от проекта е ненужен – чл. чл. 141а от
ЗВ вече го е казал, при това, доста по ясно и подробно); (Чл. 11. – ал. 1 от този член по неясни
причини препраща към друг закон, което не е предвидено в ЗВ, а ал. 2 и 3 са същински пожелания);
(в чл. 12 от проекта отново по недопустим начин се подменя терминологията и предмета на
наредбата, като се използва думата „язовирите“, а не „язовирните стени“ тази наредба НЕ е за
язовирите, а за язовирните стени, като между двете има съществена разлика според ЗВ); (Раздел III.
Организация на експлоатацията на язовирите – цял незаконосъобразен раздел, или поне в закона не
е записано, че трябва да го има в тази наредба); (ЧАСТ ВТОРА, Глава първа ЕТАПИ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИТЕ – също е незаконосъобразна, като в нея също се съдържат

множество пожелателни текстове без никаква стойност, а не разпоредби); (Глава втора СИГУРНОСТ
НА ЯЗОВИРИТЕ, ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ В УСЛОВИЯТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
–
буквално
представлява
правен
абсурд).
Представеният анализ може да се каже, че е „на едро“, тъй като почти няма текст от представеният
проект, по който да няма бележки и ако бъде подробен би имал обем най-малко 5 пъти по-голям от
самата наредба. Освен това в изключително голяма степен представеният проект грубо, недопустимо
и незаконосъобразно дописва, допълва и надхвърля изискванията, определени със ЗВ.
Необходимо е проекта на наредба съществено да се преработи, така, че напълно и изцяло да
съответства
на
изискванията
на
Закона
за
водите.
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