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КАКВО Е ТЕМАТИЧНА МРЕЖА? 

EIP - AGRI ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Тематичните мрежи са дейности за координация и подкрепа, включени 
в „Хоризонт 2020“, които имат за цел да събират и разпространяват 
практиките и резултатите от изследванията в избраната тематична 
област и следователно да увеличат потока на практическа информация 
между фермерите в Европа по географски балансиран принцип, 
създавайки връзки и отчитайки конкретните регионални специфики. 



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА SUWANU EUROPE 

• Приближаване на научните изследвания и иновациите за повторното 
използване на водите до реалното приложение в селското стопанство; 

• Обобщаване, разпространение и представяне на съществуващите най-добри 
практики и изводи от научни изследвания, които са най-близо до практиката, 
но не са достатъчно известни или използвани към момента; 

• Разработване на разнообразни и ползотворни материали за крайния 
потребител; 

• Улесняване на достъпа и тълкуването на резултатите и разпространяването 
им след обсъждане с крайните потребители в различните страни (напр. 
използване на практически резюмета); 

• Фокусиране върху реалните проблеми или възможности, които стоят пред 
фермерите и които се нуждаят от решение. 
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ПОДХОД  
РАБОТНИ СРЕЩИ 

SuWaNu Europe създава Регионални 
Работни Групи, за да стимулира 
приемането на иновативни решения 

Подход:  
участие на различните 

заинтересованите страни 



8те РАГИОНА НА SUWANU EUROPE 

Андалусия (Испания) 

Алентехо 
(Португалия) 

Солун (Гърция) 

Bulgaria - Plovdiv 

басейн на река По 
(Италия) 

Окситания 
(Франция) 

Антверпен и 
Лимбург (Белгия) 

Брауншвайг (Германия) 



ПРИЧИНА 
НЕДОСТИГЪТ НА ВОДА 

11 % от населението на ЕС и 17 % 
от територията, са засегнати от 
недостига на вода (EEA, 2007) 

 

Засушаването и недостигът 
на вода е нарастващ 
проблем в ЕС: 

Воден стрес в Европа през 2000 г. (ляво) и сценарий за 2030 г. (дясно) 

Индекс на 
водоползване (%): 





Източник:  EEA, 2017 г. 

Девет страни са определени 
като подложени на воден 
стрес:  
Белгия, България, Кипър, 
Германия, Северна 
Македония, Италия, Малта и 
Испания, както и 
Великобритания (Англия и 
Уелс). 



Bixio, D. Cyprus without Water? One Island, One Problem and Some Related 
Challenges; European Commission: Brussels, Belgium, 2008. 



WEI+ за водните басейни (1990-2015 г.) 



Райониране по Индикатор I - Общини в България, с риск към почвено-
атмосферно засушаване („Сушата в България“, под редакцията на 

проф, дфн В.Александров, 2011 г.)  

Анекс 40 от ПУРБ на ИБР 



Държава Индикатор на използването на водите (%) 

От всички източници От вътрешните 
източници 

Белгия 72 91 

България 6 46->100 

Литва 19 31 

Унгария 5 96 

Молдова 13 89 

Холандия 16 136 

Португалия 10 26 

Румъния 9 49 

Източник:  EEA, 2008 г. 



ПРЕДИМСТВА НА ПОВТОРНАТА УПОТРЕБА 
НА ВОДА 

• Постоянен източник на вода 

(независим от климатичните явления) 

• Стимул за развиване на пречистването 

на отпадните води 

• Доставка на вода и хранителни 

вещества (намаляване употребата на 

торове) 

 

 1. Изисква адекватно пречистване 

2. Необходими инвестиции в инфраструктура 

(напоителна мрежа) 

3. Необходимост от контрол за безопасно използване 

(химични и микробиологични анализи) 

4. Обществена резервираност / нереалистично 

приемане на риска 

• Растенията усвояват хранителните 

вещества и по този начин не се 

натрупват във водните тела (при 

правилна употреба) 

 

• Брегови зони – Нетно увеличение 

на водните ресурси 

Недостатъци 



ЛИПСА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНОТО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА 

ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ 
Подходящи системи за избягване на риска от ненужно или недостатъчно 
пречистване (допълнителни разходи) 

 

ЗДРАВНИ И ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ 
Реалистични изисквания, ефект на различни замърсители 

  

АГРОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
Въздействие върху качеството и добива на селскостопанската продукция 

 

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 
Себестойност, предпроектни проучвания, икономически стимули (цена на водата) 

 

ТЪРГОВСКИ  ОГРАНИЧЕНИЯ 
Регулиране на продукцията за износ, етикетиране за качеството на продукцията, 
органично земеделие 

 



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Farmers/Irrigators 

Групи за съвети, 
напр. в земеделието 

Оператори на ПСОВ 

Инженерни компании 
във водния сектор 

Консуматори и 
широка 

общественост 

Институции и 
политици 

      Фермери 



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА 
SUWANU EUROPE РЕЗУЛТАТИ/ИНДИКАТОРИ 

Идентифициране и обобщаване на 
съществуващи практически случаи 

300 случая (изследвания, мнения, патенти, статии) 
Добри практики - 24 резюмета (fact sheets) 

Поставяне на основата на стратегии за 
насърчаване на повторното използване 
в 8те целеви региона 

8 регионални анализа 

8 AKIS анализа и на заинтересованите лица 

8 SWOT и PEST анализа 

8 работни срещи  

Създаване на стратегия и препоръки за 
“разчистване на пътя” пред 
прилагането на решенията за повторно 
използване на отпадните води 

1 Общ план за действие 
8 Регионални планове за действие 
4 Публикации 

Създаване на регионална мрежа за 
подкрепа на  повторната употреба 

32 участващи организации извън консорциума 
участващи в 8 Регионалните работни групи 

Създаване, обобщаване и 
структуриране на практическа 
информация 

30 резюмета в 6 информационни пакета  
4 on-line курса (аудиовизуален материал) 

Увеличаване на капацитета за прилагане 
на повторната употреба на вода за 
напояване 

8 семинара (общо 400 участници) 
800 регистрации в проекта за on-line обученията 



This project has received  funding from the European Union’s H2020 Research 
& Innovation programme under grant agreement Nº 818088  

 

 

Благодаря за вниманието! 

 

доц. Стефан Шилев 

Аграрен университет – Пловдив 

E-mail: stefan.shilev@au-plovdiv.bg  

www.au-plovdiv.bg  

www.suwanueurope.eu 
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