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СОА22-ВК66-3295-[9]/22....

РЕГ. №
Подписано от: Desislava

Panova

ЧРЕЗ Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
Г-Н ВЛАДИМИР МИТОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ПРИ
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Относно: Питане с рег. № СОА22-ВК66-3295/04.04.2022 г.
Уважаеми г-н Митов,
В отговор на поставените в питането въпроси Ви предоставям следната информация:
1.
По отношение на речните корита:
Осигуряването на проводимостта на речните корита е регламентирано в Закона за водите /ЗВ/ като
съществена част от постоянната защита от вредното въздействие на водите. Почистването на речните легла
и прилежащите им брегове от натрупани смесени отложения и саморасла растителност се изпълнява
ежегодно от Столична община, с цел предотвратяване на наводнения и редуциране вредното въздействие на
водите. От кметовете на райони е изискано извършване на огледи на всички речни корита, преминаващи
през територията им и съставяне на констативни протоколи за състоянието им и с оглед установеното със
моя заповед от ноември 2021 г. са определени участъците с намалена проводимост в съответствие със
съставените протоколи от районните администрации. Веднага след това с моя заповед е назначена
междуведомствена комисия по реда на чл. 140, ал. 4, т. 1 от ЗВ с участието на представители на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР, Басейнова дирекция, РИОСВ,
Изпълнителна агенция по горите, експерти-еколози и технически лица, представители на районните
администрации. В периода 29.11.2021 г. до 10.12.2021 г. комисията е извършила оглед на коригирани и
некоригирани открити водни течения /реки, дерета и отводнителни канали/ с участъците с намалена
проводимост, като в резултатите от огледа е съставен констативен протокол.
В изпълнение чл. 140, ал. 4, т. 3, буква „д“ от ЗВ и решенията на междуведомствената комисия, всички
установени речни корита с намалена проводимост са включени в Програма за планово почистване на
коригирани и некоригирани речните корита на реки, преминаващи през урбанизираната територия на
Столична община през 2022 г. На официалната интернет страница на Столична община, в раздел „Околна
среда“/секция „Води“ е публикуван пълен списък на речните участъци, включени в Плановата програма за
2022 г.
Проведена е процедура по реда на Закона за обществените поръчки, като условно речните корита са
групирани в 5 обособени позиции. Избрани са изпълнители и по петте обособени позиции, Сключени са
договори за първите четири. За пета обособена позиция, решението на КЗК се обжалва пред Върховен
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административен съд. До настоящия момент няма решение на съда. Съгласно клаузите на четирите договора
за почистване на речни корита, са сключени двустранни протоколи, с които се възлагат конкретните участъци
и видове работи, съгласно одобрения бюджет за 2022 г. В изпълнение на 140, ал. 4, т.4 „в“ от ЗВ са сключени
и договори за инвеститорски контрол.
2.
По отношение на язовири – публична общинска собственост:
В изпълнение на разпоредбите на ЗВ и Наредба 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, Столична община поддържа в изправно техническо състояние язовирите –
общинска собственост, а именно: „Мрамор”, „Мърчаево”, „Суходол-2”, „Иваняне-2“, „Убреща-1“, „Убреща–
2“ и „Братинска“.
На основание моя заповед от ноември 2021 г. е назначена междуведомствена комисия, по реда на чл.
140, ал. 4, т.1 от ЗВ и във връзка с чл. 139, ал. 2 от ЗВ. Комисията е извършила огледи на откосите на
язовирните стени и речните легла в 500 метровите участъци под преливните им съоръжения, за резултатите
от които е съставен констативен протокол.
През месец април 2022 г. в изпълнение на моя заповед и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наредба 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, е проведен годишен технически
преглед на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите – публична обнщинска
собственост. За резултатите от огледите са съставени констативни протоколи, които са процедирани по
надлежния ред.
За осигуряване на проводимост на водата при висока вълна на разстояние до 500м след язовирните
стени и поддържане язовирните стени и хидротехническите съоръжения към е сключен договор и двустранен
потокол към него, с който за тази година са възложени дейностите по поддръжка на язовирните стени на
язовирите „Братинска“, „Убреща – 1“ , „Убреща – 2“ и „Иваняне – 2“. Предстои сключване на договор за
инвеститорски контрол.
3. По отношение на канализационните съоръжения, Ви уведомявам, че съгласно информация,
предоставена от Столичен инспекторат, за 2021 г. на територията на Столична община са извършени 19 662
почиствания на шахти, някои от тях по няколко пъти и освен това са почистени 2077 м линейни отводнители.
За 2022 г. до 31 март са извършени 1600 почиствания на шахти и 26 м линейни отводнители.
С УВАЖЕНИЕ,
22.6.2022 г.

X

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Yordanka

Fandakova
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