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                                             С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

   На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,  

   директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА : 

   инициатива на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „АНТИМОВСКИ ВОДИ“, 

   за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Картелка “ 

1. Цел на заявеното използване на 

водите: 

„напояване“ 

2.   2. Воден обект и код на водното 

тяло – предмет  

на използването:   

Язовир „Картелка“  

BG2МА600L017 

2а. Фактически основания, при които 

се издава разрешителното, 

включително състояние на водното 

тяло, определените цели и мерки в 

действащите планове за управление на 

речните басейни и планове за 

управление на риска от наводнения, 

имащи отношение към 

разрешителното, и друга специфична 

информация, определена в наредбите 

по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13. 

 

Заявление вх. № РР-5162/26.08.2020г. от Сдружение 

за напояване „Антимовски води“; 

Заявеното водовземане от язовир „Картелка“ 

попада в обхвата на водно тяло с код: 

BG2MA600L017 и наименование: „яз. Картелка“ (р. 

Папазлъшка)“. Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. 

разглежданото водно тяло е определено в умерено 

екологично състояние и неизвестно химично 

състояние. 

За водното тяло са поставени следните цели: 

предотвратяване влошаването на екологичния 

потенциал; опазване, подобряване и възстановяване 

на водното тяло за постигане на добър екологичен 

потенциал; запазване на добър екологичен 

потенциал по биологични елементи; постигане и 

запазване на добър екологичен потенциал по 

физикохимични елементи - Електропроводимост, N-

NH4, N-NO2, N-total, P-PO4, P-total; постигане и 

запазване на добро химично състояние. 

В програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г. са 

включени следните мерки с конкретни действия, 

имащи отношение към инвестиционното 

предложение: 

Мярка „Намаляване на замърсяването с нитрати от 

земеделски източници“ с действия: „Прилагане на 

приетите правила за добра земеделска практика 

извън нитратно уязвими зони и Контрол за 

спазване на изискванията за торене и съхранение на 

торове, Прилагане на Националните стандарти за 

поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние от подпомаганите фермери и 

при изпълнение на проекти по ПРСР. 

Мярка „Осигуряване на екологичния отток“ с 

действие „Забрана за водовземане при маловодие в 
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засегнати райони за всички тела, когато оттокът е 

по-малък от 10% от средномногогодишното водно 

количество или от минималното средно месечно 

количество с 95% обезпеченост към точката на 

водовземане“. 

Мярка „Намаляване на дифузното замърсяване от 

промишлени дейности“ с предвидено действие 

„Забрана за миенето и обслужването на 

транспортни средства и техника в крайбрежните 

заливаеми ивици и принадлежащите земи на 

водохранилищата“. 

Мярка „Предотвратяване на отвеждането на 

приоритетни вещества в подземните води“ с 

предвидено действие „Забрана или ограничаване на 

дейности, които увеличават риска за пряко или 

непряко отвеждане на приоритетни и опасни 

вещества или други замърсители в подземните 

води, включително разкриването на подемните 

води на повърхността, чрез изземване на отложения 

и почвите, покриващи водното тяло“. 

Мярка „Опазване на химичното състояние на 

подземните води от замърсяване и влошаване“ с 

действие „Забрана за складиране на пестициди, 

депониране и третиране на отпадъци в 

прилежащите земи на водохранилищата“. 

Съгласно ПУРН територията на инвестиционното 

предложение не попада в определен район със 

значителен потенциален риск от наводнения в 

обхвата на БДЧР. В програмата от мерки на ПУРН 

няма заложени конкретни мерки, касаещи 

предвидените дейности, но са заложени мерки на 

ниво район за басейново управление: 

Мярка PREP21-REAC68 Ежегодно обследване на 

техническото състояние и експлоатационното 

състояние на язовирните стени и съоръженията към 

тях. 

Мярка PRE31-PREP-2-RR7-REAC39 Ефективно 

управление на водните нива на язовири и 

ретензионни водохранилища. Недопускане на 

преливане през короната на дигите при поройни 

валежи в сравнително малки водосборни области. 

Мярка PRE47-PRO-31-REAC118 Поддържане и 

подобряване състоянието на съществуващи 

язовири. 

 

3. Системи или съоръжения, чрез 

които ще се реализира използването: 

Язовир „Картелка“, залята площ – 501 дка, общ 

обем – 2 000 000м3, полезен обем – 1 873 000м3 и 

мъртъв обем – 127 000м3, височина на стената – 

12,80 м, дължина на стената по короната – 560,00 м 
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4. Място на използване на водите, 

населено място и ЕКАТТЕ 
447 дка земеделски земи, разположени в масиви № 

18, 19, 20, 21 и 24 в землището на с. Екзарх 

Антимово, община Карнобат, област Бургас. 

 

ЕКАТТЕ 27169 

5. Проектни параметри на 

използването: 

Предвижда се напояване на 447 дка полски култури. 

Водовземането ще се осъществява чрез трактор с 

монтирана към силоотводния му вал помпа, 

дъждувална машина с монтирано на нея 

измервателно устройство ще се присъединява към 

помпата, ще се разпъва маркуч от барабана и ще се 

напоява, докато маркуча се навие на барабана. 

Заявеното максимално водно количество за година 

е в размер на 201 150 м3. Заявеното моментно 

максимално водно количество е в размер на 

64,7л/сек. 

6. Условия, при които би могло да се 

предостави правото за използване на 

водите: 

- отчитане и плащане такса за използваните 

количества вода; 

- ненарушаване на вече придобити права на 

съседните ползватели. 

7. Място за представяне на писмени 

възражения и предложения от 

заинтерeсованите лица: 

Басейнова дирекция „Черноморски район“,   

гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33 

 

Срок – 14 дни от датата на обявяването. 

 

 

 
 

 

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА 

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ 
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