
До БДГЯ 

На вниманието на  

Проф. Д. Кисляков  

и всички заинтересовани лица 

 

Уважаеми колеги и приятели 

С настоящето писмо искам да ви информирам  за дейностите, които се случват във 

връзка с изпълнение на ремонтните работи по малките язовири. Инженерингът /проектиране и 

строителство/ се извършва от фирмата Монтажи ЕАД. За тези ремонти от Държавата бяха 

отпуснати през 2018г. 500 млн. лв.  

По стечение на обстоятелствата ни попаднаха за преглед и становище проекти за ремонт 

и реконструкция  на няколко от тези обекта. Направи ми силно впечатление че в проектите се 

предвиждат технически решения формиращи огромно и ненужно количество СМР. По този 

начин РВР формират стойности за изпълнение  от  1,50 ÷ 3,00 млн. лв на обект. В проектите се 

залагат високи подпорни стени, геоклетки по въздушния откос, ръчно редена каменна броня по 

водния откос, пътни настилки и бетонови бордюри по короната, инжекционни работи, КИС 

/марки , стълбове и пиезометри / , хоризонтални сондирания  , значителни обеми земни работи 

и др. Цялостното впечатление от качеството на проектите е, че същите са с изключително 

посредствено качество и предложените технически решение не съответват на нуждите и вида 

на съоръженията, включително са предвидени и мероприятия, които могат да влошат работата 

и сигурността на стените. 

Следва да се има предвид, че това са малки язовирни стени с височина от 3,00 - 10,00м. 

Като за пример ще дадем следните обекти: 

 Яз. Конска - Община Брезник; СМР 1 813 862лв - завирен обем 76 000м
3
  , приведена 

стойност на обем завиряване – 24лв/м
3
 

 Яз. До село – Община Камено; СМР 1 967 156лв – завирен обем 44 000м
3 

приведена 

стойност на обем завиряване – 45лв/м
3
 

 Яз. Мънгови ливади – Община Хисаря; СМР 2 651 085лв – залята площ 37 000м
2
  

приведена стойност на обем завиряване – 27лв/м
3
 

 Яз. Дорука 2 – Община Асеновград; СМР 1 699 426лв – завирен обем 162 000м
3
  

приведена стойност на обем завиряване – 11лв/м
3
 

 Яз. Баня 3 – Община Панагюрище; СМР 1 528 057лв – завирен обем 65 000м
3 
 

приведена стойност на обем завиряване – 24лв/м
3
 

 Яз. Панагюрище 1 – Община Панагюрище; СМР 3 058 576лв – завирен обем 

120 000м
3
 приведена стойност на обем завиряване – 47лв/м

3
 



 Яз. Пазар дере – Община Угърчин; СМР 2 550 611лв – завирен обем 51 000м
3
 

приведена стойност на обем завиряване – 50лв/м
3
 

От посочените данни /даните за язовирите и сумите за сключените  договори са от официалния 

сайт на Министерство на Икономиката/,  се вижда че приведената цена на завирен  [м
3
]  вода е 

до 50лв/м
3 

. Такава „икономическа ефективност“ нямаше и по времето на комунизма.  Оказва 

се че това са най-скъпите хидротехнически съоръжения в страната.  

След като присъствах на Технически съвет в Държавната Консолидационна Компания 

/ДКК – бенефициент на отпуснатите 500млн лв./ ми беше заявено следното:  

1. Обектите се ремонтират и реконструират без Разрешение за строеж,  

2. За обектите не се прилага ЗУТ  

3. Проектите не се съгласуват с никакви инстанции 

4. Проектите не се съобразяват с действуващите планове на собствеността  като  

новопроектираните съоръжения засягат и съседни имоти 

Интересно е как съоръжения, които са 1-ва категория по ЗУТ се ремонтират и 

реконструират без Разрешения за строеж? 

Специално ми беше обърнато внимание да не се коментират проектантските решения, 

защото това било право на проектанта.  

Като инженер с дългогодишен опит, искам да изразя своето възмущение  от приложения 

подход за ремонт на тези малки язовири /микроязовири/ за които се източват огромни суми 

пари, надхвърлящи многократно сумата за тяхното изграждане, като тяхната социална и 

икономическа значимост е неаргументирана и влагането на такива средства не е обосновано.  

Например - за язовирите Мрамор (обем 350 000м
3
), Суходол-2 (  обем 220 000м

3
) 

 
и 

Мърчаево (  обем 70 000м
3
)  , който са сходни с цитираните язовири по характеристики, 

Столична Община изразходи общо 400 000лв  и язовирите бяха приведени в отлично 

състояние. 

По тази сметка сумата от 500 000 000 лв  ще бъде достатъчна за ремонти на 2000 язовира 

или по 250 000 лв на язовир. 

Всичко изложено дотук силно „намирисва“ на огромен теч на обществени средства.  

С тези действия  участвуващите в това занимание колеги уронват престижа на професията 

и я свеждат до най-обикновено печалбарство. 

 За пример ще посоча че за изграждането на яз. Пловдивци /за питейно водоснабдяване/  и 

ПСПВ,  Държавата плати  37,00млн. лв. или средно по 9 лв/м
3
 вода за завирен обем включващ 

и нова  Пречиствателна станция за питейна вода. Оказва се че Микроязовирите от списъка на 

ДКК  и ремонтирани от фирмата Монтажи ЕАД са безценни, тъй като приведената цена на 

завирения обем е 5 пъти по-висока. 



Изключително високите обеми СМР формират много добри стойности за усвояване на 

средства без да е ясна необходимостта и крайния ефект от огромните вложени средства за 

ремонти и реконструкции. 

С това писмо ви уведомявам, че ще предприема действия като физическо лице да 

информирам медиите за ставащото с цел преустановяване на изпълнението на подобни безумия 

и спирането на теча на обществени средства, както и уронване на престижа на 

професията:ХИДРОИНЖЕНЕР. 

 

Дата: 02.07.2020г.       С уважение:    

/инж.В. Анастасов/ 

   

 


