
Експертът: Язовир „Одринци“ е крайно необходим като съоръжение 

 

 
 Експертно мнение на инж. Пламен Иванов Спасов, „Напоителни системи” ЕАД 

клон Черно море гр. Варна, в отговор на често задавани въпроси. 

 

 

„Напоителни системи” ЕАД клон Черно море гр. Варна стопанисва язовир 

„Одринци” от 1997 г. Собственик на терена е МЗХ.  

Проектното предназначение на язовирното съоръжение е да акумулира 

повърхностни води от водосборната област на р. Суха по време на зимното и пролетно 

пълноводие и ползване на водата за напояване през летните месеци. При такъв режим 

на работа, язовирът се пълни почти на максимум през зимния период, а през летния - 

водното ниво се понижава, освобождавайки свободен обем за ново събиране на вода. 

Поради недоизградената напоителна мрежа и поради отпадането на 

предназначението на язовира като съоръжение за напояване, в момента той изпълнява 

единствено ретензионни функции, т.е. събира вода при пълноводие и плавно чрез 

основния изпускател, тя се изпуска по коритото на реката.  

За съжаление, коритото на реката е затлачено с наноси, прорасли са дървета и 

храсти. Това намалява изключително много проводимостта на реката и често води до 

разливи и заливания на обработваеми земи и дворове на къщи.   

Поради завишените водни нива в язовира след преминаване на високата вълна 

през м. юни 2014 г., когато за 20 дни в язовира влезе 10 млн.м3 вода и съответно 

свободният обем намаля до 8 млн.м3, „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море 

Варна, през лятото и есента на миналата година писмено поиска от община Добричка 

съгласие за частично източване с малки дебити на вода с цел - да се освободи по-голям 

свободен обем за поемане на евентуална нова висока вълна. Отговорът бе категорично 

отрицателен. Мотивът на общината беше, че евентуално източване ще затрудни 

предстоящите строителни работи по корекцията на реката. Писмено, зад това 

несъгласие на общината, застана и тогавашният областен управител. Едва при третото 

наше писмено искане през м. януари т.г., бе дадено съгласие от община Добричка за 

източване, но с много малки дебити. На 23.01.2015 г. започнахме с 60 л/сек, след два 

дни източването бе увеличено на 120 л/сек до началото на високата вълна.  

При формираната втора висока вълна през първите дни на февруари, 

практически нямаше допълнително увеличен свободен обем поради малкия дебит на 

източване. Впоследствие при възникналата опасност от преливане през преливника с 

решение на сформирания кризисен щаб, източването постепенно се увеличи до 5 

м3/сек. Беше предотвратено преливане през преливника, което би довело до значителни 

материални щети. 

Поради това, че язовирът е проектиран за напояване, в проектната разработка не 

е дадено техническо решение за отвеждане на прелели водни маси през преливника, 

както и провеждането им през селата Одринци и Долина. Самият язовир е в добро 

техническо състояние и е оразмерен за провеждане на 148 м3/сек водни маси.  

Всичко това налага постоянно поддържане на свободен обем от порядъка на 10-

12 млн. м3 с цел да бъде избегнат рискът от преливане. 

За населението трябва да е пределно ясно, че язовирът е крайно необходим 

като съоръжение, особено при зачестилите през последните години поройни 

дъждове. Катастрофални поражения в района бяха избегнати единствено поради 

акумулационните способности на язовира. 

    


