
Общите чешми на с. Орешник –
ползване за всички

Ремонт и достъп до общите чешми за 
различен тип ползване – проблеми и 

възможни решения

КМЕТСТВО – С. ОРЕШНИК



Дневен ред
16:00 – 16:10 Отваряне на срещата - Тодорка Арнаудова, кмет на с. Орешник;

16:10 - 16:20 Регламент на срещата и въведение - Вера Стаевска, ръководител проект, председател на УС на СИ: Кои сме 
ние; Мрежа от малки земеделски стопанства

16:20 – 16:35 Представяне на ситуацията - Бояна Василева, експерт „Селски райони”: закон за водите, климат в района на 
с. Орешник, водоползване в района, ситуацията в момента: карта на чешмите в Орешник, ползватели, напоявани 
площи

16:35 – 17:05 Възстановяване на неработещата чешма до гробищата - Камен Бакърджиев, жител на Орешник: какъв е 
проблемът; колко струва поправката на чешмата;

дискусия - Вера Стаевска, ръководител проект, председател на УС на СИП

17:05 – 17:20 Върбова чешма и микро-язовир: какъв е проблемът - Камен Бакърджиев, жител на Орешник

дискусия - Вера Стаевска, ръководител проект, председател на УС на СИП

17:20 – 17:30 Кафе пауза

17:30 – 18:00 Хорищенска чешма - Камен Бакърджиев, жител на Орешник: какъв е проблемът; предложение за 
реконструкция на корита с възможност за преливник към мини-резревоар (3-4 куб.м.) за съхранение на вода, която 
не се ползва в момента за поливане; график на ползване.

– дискусия - Вера Стаевска, ръководител проект, председател на УС на СИП

18:00 – 18:10 Предложения към кмета за взимане на решения по обсъдените казуси 



Закон за водите
• Чл. 41. (1) Общото водовземане и ползване на водните обекти е правото на гражданите да 

ползват водите и/или водните обекти - публична държавна или общинска собственост, за 
лични нужди, отдих и водни спортове, водопой на животни и къпане.

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ И ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ
Чл. 2. Не се заплаща такса за водовземане от повърхностни и подземни води:
1. за задоволяване на собствени потребности на гражданите в случаите на чл. 43, ал. 2 от Закона 

за водите;
2. в случай на пожарогасене;
3. с цел отводняване, когато се извършва за защита от вредното въздействие на водите;
4. от обществени чешми за лични нужди на гражданите, водопой на животни и др. в случай на 

общо водовземане, определено при условията и по реда на чл. 41 от Закона за водите;



Климатични промени в България

• НИМХ прогнозира повишаване на годишната температура на въздуха в 
България от 0,7 ° C до 1,8 ° C до 2020 г. и още по-високи температури се 
очакват до 2050 и 2080 г., като прогнозните увеличения варират от 1,6 ° C до 
3,1 ° C и 2,9 ° C до 4,1 ° C. С оглед на очакваните промени в моделите на 
валежите е вероятно да има намаление на валежите, което да доведе до 
значително намаляване на общите резерви на вода в страната. В това 
отношение прогнозите сочат намаляване на валежите с приблизително 10% 
до 2020 г., 15% до 2050 г. и от 30% на 40% до 2080 г. 

• Изменението на климата оказва по-голямо въздействие върху водите, 
отколкото върху който и да е друг естествен ресурс. То води до дълбоки 
промени в хидроложкия цикъл, в резултат на което в световен мащаб сухите 
сезони стават още по-сухи, а дъждовните сезони още по-влажни, в 
следствие на което рискът от по-големи и по-чести наводнения и суши 
нараства.



Климатични промени в 
Източнобеломорски район

• Нарастване на екстремните хидроклиматични 
явления - наводнения, изключително високи 
температури, бури, суши, градушки;

• От септември 2019 г. до есента на 2020 г. част от 
язовирите, използвани за питейно-битово 
водоснабдяване (яз.Асеновец (35,0%), яз.Тича (47%) 
и яз.Ястребино (21,0%)) имат обем по-малък от 50% 
от общия им полезен обем, като притока на водни 
ресурси към тях е характерен за много суха година. 



Разпределение на 
Стандартизиран индекс 

на изпарението и 
валежите за 24 месеца, 

наблюдавано през 2020 г. 



Почвена влага
Прогнозна промяна в 
почвена влага през лятото 
(от средата на юни до края 
на август) (фиг. 2). 
Промените са представени 
като промяна на средната 
стойност на аномалия на 
почвената влага (Palmer 
Drought Severity Index) в 
референтен период 1961-
1990 за бъдещия период 
2021-2050, използвайки 12 
регионални климатични 
модела (RCM). 



Водоползване в Източнобеломорски 
район

• Системите за напояване са иззели най-много водни количества в 
басейновия район  и за двата периода (2008-2013 г. и 2014-2017 г.), 
следвани от промишлеността и общественото водоснабдяване;

• нарастващо търсене в периода 2014-2017 г. в сравнение с 2008-2013 г. 
в селското стопанство и в сектора на услугите

• в преработвателната промишленост и строителството се наблюдава 
не само увеличение на техния дял в общото промишлено 
потребление на вода, но и по отношение на използваните обеми.;

• Производството на електроенергия представлява по-голямата част от 
водовземането в сектор промишленост, тъй като позицията му се 
засилва през 2014-2017 г. с дял от почти 90,9%, взимайки предвид 
охлаждането и 44% - без охлаждане;



Открити водни обекти с. Орешник

• Язовир Фиджеляр (149дка) в землището на 
с.Орешник – за напояване;

• Микроязовир Ясена – на концесия;

• Изработен проект за канализация и ПСОВ 
на с. Орешник;



Земеползване в община 
Тополовград

Култура

2016 2017 2018 2019

Засяти 

площи дка

Ср. добив 

кг/дка

Засяти 

площи 

дка

Ср. добив 

кг/дка

Засяти 

площи 

дка

Ср. добив 

кг/дка

Засяти 

площи 

дка

Ср. добив 

кг/дка

Пшеница 28000 300 28000 380 28500 250 26800 330

Ечемик 5000 240 5000 500 8000 240 5000 250

Тритикале 1300 300 1300 300 500 240 500 350

Рапица 4000 100 4000 100 6000 100 12000 250

Слънчоглед 7000 130 8000 120 17000 100 15000 125

Памук 1500 30 5000 50 800 30 800 100

Царевица зърно 500 250 650 200 500 180 100 300

Тютюн ориенталски 20 100 50 110 10 100 - -

Лавандула 100 150 120 300 120 180 120 200

Лозя винени 5374 350 5374 300 5274 250 5274 100

Лозя десертни 671 400 671 400 671 350 671 300

Сливи 80 1000 80 1000 80 500 80 200

Пъпеши - - - - 300 700 1000 850

Земеделските земи, гори и 
неземеделски земи на 
територията на община 
Тополовград към 2019 г. възлизат 
на 710764,857 декара, от които с 
начин на трайно ползване „нива” 
277560,283 дка или 39%. 
Пасищата и мерите са 49132,920 
дка или 7%, ливадите – 4540,791 
дка (0,64%). С начин на трайно 
ползване овощна градина са 
1455,509 дка, лозята са 10197,376 
дка (1,4%), а другите трайни 
насаждения – 4285 дка. 
Зеленчуковите култури са 141 дка



Карта на чешмите



Хорищенска и Гробищна чешма



Коритата на Хорищенска чешма



Върбова чешма



Голямата чешма









Хорищенска чешма



Гробищна 
чешма



Благодарим за участието Ви!


