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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 „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД гр. София, 

   за водовземане от язовир „Детелина“ 

 

1. Цел на заявеното използване на 

водите: 

Обществено водоснабдяване за напояване на 

земеделски култури 

 

2.   2. Воден обект и код на водното 

тяло – предмет  

на използването:   

Язовир „Детелина“ 

BG2MA600R014 

 

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 с вх. № РР-5669/28.01.2022 г., допълнено с 

информация с вх. № РР-5669(А12)/26.10.2022 г., на 

„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД гр. София; 

Заявената точка за водовземане от язовир 

„Детелина“ попада в обхвата на повърхностно 

водно тяло „р. Барганска – от извора до вливане в 

р. Русокастренска“ с код BG2MA600R014, 

определено в добро екологично състояние и 

неизвестно химично състояние. За него са поставени 

следните цели: Запазване на добро екологично 

състояние; Постигане и запазване на добро химично  

състояние. 

            В Програмата от мерки към ПУРБ са 

заложени следните мерки с конкретни действия, 

имащи отношение към конкретното инвестиционно 

предложение: 

• Мярка „Предотвратяване на влошаването на 

състоянието на водите от проекти и дейности на 

етап инвестиционните предложения“ с действие: 

Оценка на допустимостта на нови инвестиционни 

намерения съгласно ПУРБ; 

• Мярка „Намаляване на водовземането чрез 

въвеждане на водоспестяващи технологии“ с 

действие: Въвеждане на водоспестяващи 

технологии и оборотно водоснабдяване;  

•  Мярка „Намаляване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници“ с действия: 

Забрана за торене в определени периоди от време 

съгл. Програмата от мерки за ограничаване и 

предотвратяване на замърсяването с нитрати на 

МЗХ; Контрол на изпълнението на програми от 

мерки за ограничаване и предотвратяване на 

замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

Разработване на програми за ограничаване и 
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ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони; 

Прилагане на приетите програми от мерки за 

ограничаване и предотвратяване на замърсяването 

с нитрати от земеделски източници в нитратно 

уязвими зони; „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 действия: Забрана за водовземане при маловодие в 

засегнатите райони за всички водни тела (не само за 

зоните за защита на водите), когато оттокът е по-

малък от 10% от средномногогодишното водно 

количество или от минималното средномесечно 

количество с 95% обезпеченост към точката на 

водовземане; Осигуряване на минимално-

допустимия отток в реките след съоръжения за 

водовземане или регулиране на оттока; 

Оптимизиране на управлението на водите на 

язовирите, водностопанските системи и 

деривациите, за осигуряване на водни количества 

за екологичен отток и постигане на ДЕС/ДЕП; 

• Мярка „Осигуряване на измерване на 

количеството повърхностните води“ с действие: 

Контрол на оттока в участъка след съоръжения за 

водовземане от повърхностни води и/или 

съоръжения за регулиране на оттока; Изграждане 

на съоръжения за измерване на оттока на 

повърхностите води след водовземни съоръжения 

или съоръжения за регулиране на оттока; 

• Мярка „Опазване на водите от замърсяване с 

препарати за растителна защита“ с действия: 

Забрана  за  складиране на пестициди, депониране и 

третиране на отпадъци в крайбрежните заливаеми 

ивици; Забрана за складиране на пестициди, 

депониране и третиране на отпадъци в 

принадлежащите земи на водохранилищата; 

Забрана за прилагането на ПРЗ чрез въздушно 

пръскане; Забрана за употреба на ПРЗ извън 

обхвата на разрешената употреба или в доза, която 

надвишава максималната разрешена доза на 

единица площ; Забрана за употреба на ПРЗ от 

професионална категория на употреба върху зони за 

защита, определени в Закона за водите, или други 

площи, определени със заповед на МОСВ. 

             Съгласно ПУРН заявената точка на 

водовземане и предвидените поземлени имоти за 

напояване не попадат в обхвата на определен район 

със значителен потенциален риск от наводнения 

(РЗПРН), както и в обхвата на актуализираните 

ПОРН и РЗПРН за периода 2022-2027 г., съгласно 

Заповед № РД-803/10.08.2021 г. на Министъра на 

околната среда и водите. 

 

 



3. Системи или съоръжения, чрез 

които ще се реализира използването: 

1. Язовир „Детелина“, с общ обем 650 хил. м3, 

полезен обем 576 хил. м3 и мъртъв обем 74 хил. м3; 

2. Смукателен тръбопровод от гофрирани 

полиетиленови тръби Ø 110мм с филтър; 

3. Помпен агрегат с Q = 20 л/сек; 

4. Водомерно устройство, монтирано 

непосредствено след помпения агрегат;  

5. Система от подземно разположени полиетиленови 

тръбопроводи Ø 110мм с хидранти за включване на 

поливната техника; 

6. Поливна техника тип ИДЛ с хидромотор и 

автоматично придвижвано поливно крило Ø 110мм; 

7. Разпръсквач 20 л/сек. 
 

4. Място на използване на водите, 

населено място и ЕКАТТЕ 

Язовир „Детелина“, имот с идентификатор 

37650.100.5, в землището на с. Козаре, община 

Карнобат, обл. Бургас 

5. Проектни параметри на 

използването: 

Годишен лимит от 248 170,12 м3, необходим за 

напояване на 564,023 дка люцерна   
 

6. Условия, при които би могло да се 

предостави правото за използване на 

водите: 

Отчитане на използваните количества вода, 

ежегодно заплащане на ползваната вода и стриктно 

изпълнение на условията в разрешителното. 

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. ЯВОР ДИМИТРОВ 

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

 
 
 


