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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Язовир „Лагера“ е реализиран след 1961 г. водохранилището е  образувано чрез 
преграждането с две язовирни стени на двете дерета, едната с посока изток – югоизток 
основна язовирна стена, с максимална височина 8.20 м. и дължина по короната 200 м., 
втората с посока юг контра стена с максимална височина 6.0 м. и дължина по короната 
114 м. 

В левия /северен/ край на основната стена е бил построен челен бетонов 
преливник, с бетоново отвеждащо легло. В последствие преливникът и отвеждащото 
легла са унищожени и зарити, след приватизацията на терените. Така, че язовир 
Лагера, който в момента е източен, е реално без преливник. Частните имоти започват 
непосредствено след стъпката на въздушния откос на основната стена, като липсва 
сервитутна ивица. По левия склон на самото водохранилище са показани също частни 
парцели. 

Основния изпускател е ситуиран в южния край на основната стена и минава през 
основното дере. Състои се от входна стоманобетонова шахта, стоманен тръбопровод 
ф400 мм. и изходна шахта, конструирана от каменна зидария и стоманобетонова плоча 
за покрив. В изходната шахта е монтиран шибърен кран ф300 мм. След крана следва 
полиетиленова тръба ф300 мм., която довежда водата до водостока под асфалтирания 
път и от там до отвеждащото дере. 

С Акт №1015 от 06.07.2010 г. съгласно чл.3, ал3 от Закона за общинската 
собственост и Решение №405 от 09.04.2010 г. на Общински съвет Смолян, язовир 
„Лагера“ гр.Смолян е актуван като ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

В направените предписания от представители на ГД НЯСС на ДАМТН от 
06.03.2017 г. за язовир „Лагера“ и отразени в констативен протокол №07-03-058 в 
раздел V буквално е записано: по т.2 – Осъществяване на безопасна техническа 
експлоатация   
2) Да се назначи ЕТИС, който да разгледа представените протоколи на оператора и 
проекти за рехабилитация на язовира и да даде становище, относно бъдещата 
експлоатация на язовира. 
 От изготвения от оператора „Язовири и съоръжения“ ЕООД София Анализ – 
приоритетно следва да се рехабилитира първо основния изпускател. Изградения 
предварително изпускател ще служи като отбивно съоръжение, докато се изгражда 
преливния тракт. 
 Към настоящият момент състоянието на язовира се оценява като – Неизправно – 
неработоспособно: нарушени показатели за технологична сигурност и конструктивна 



сигурност; налагат се ограничения в натоварването и е необходимо да се предприемат 
ремонтни работи или реконструкция. 

Поради факта, че част от имотите около язовира са частна собственост община 
Смолян не може да изпълни направените предписания. Всяко едно забавяне на 
рехабилитацията на язовирните стени и съоръженията към тях може да бъде фатално 
при висока вълна, която ще причини сериозни и непоправими  вреди за населението на 
гр. Смолян. 

Във връзка с изменение на Закона за водите, касаещи управление и 
разпореждане с общинските язовири на основание § 33 от Заключителните 
разпоредби, общините имат възможност да прехвърлят безвъзмездно на държавата 
язовирите, които преценят. За целта в тримесечен срок от влизане в сила на Закона 
кметът на общината може да изпрати мотивирано предложение до Министъра на 
икономиката, на основание на вече взето решение на общинския съвет за това. 

Съгласно разпоредбата на новия § 4В от Преходните и заключителни разпоредби 
на Закона е предвидена възможност „Държавна консолидационна компания“ ЕАД да 
възлага на външен изпълнител ремонт и реконструкция на язовири – държавна и 
общинска собственост, по списък, утвърден от Министерския съвет. 

 В списъка на язовирите по РМС 495/13.07.2018 г. e включен язовир „Лагера“ 
собственост на община Смолян.  

 
Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на основание чл. 

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 1 от ЗОС и § 33 от Заключителните разпоредби на 
Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн. ДВ бр. 55 от 03.07.2018 г. 
е необходимо Общински съвет - Смолян да даде своето принципно съгласие 
микроязовир „Лагера“ и съоръженията към него да бъде безвъзмездно прехвърлен на 
държавата. 

Предвид спешността и важността на предписанията и поради невъзможността на 
община Смолян да стопанисва съоръженията общински съвет приема следното 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Дава съгласие безвъзмездно да бъде прехвърлена на държавата собствеността 

на  микроязовир „Лагера“ гр. Смолян и съоръженията към него. 
2. Кмета на община Смолян Николай Мелемов да предприеме необходимите 

действия за прехвърляне собствеността на микроязовир „Лагера“ на държавата. 
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