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• Недостигът на вода е глобален проблем, който не се 
ограничава само до традиционните райони със засушаване. 

• 17% от територията на Европа изпитва недостиг на вода, а      
46% от европейското население живее на места, които са 
подложени на воден стрес (ЕК, 2007). 

• Промените в климата повишават риска от засушаване и от 
недостиг на вода. 

• Очаква се към 2030 г. близо 50 % от водните басейни да бъдат 
засегнати от намалените ресурси (източник ЕП). 

• Производството на СС продукция в Европа консумира 36% от 
общия разход на вода, докато в Средиземноморието е 75%. 



WEI+ за водните басейни в началото на 2015 г. (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 БД ИБР 



НУЖДАТА ОТ ВОДА 

Иззети повърхностни води: 
Охлаждане в енергетиката – 72% 
Напояване в земеделието – 16% 
Водоснабдяване – 8% 
Др.иконом.дейности – 4% 



Завирени обеми на язовирите (22.01.2021 г.): 
Сумата от наличните в тях завирени обеми към е 4447,0 млн.м3 

(МОСВ) 

Завирени обеми на язовирите (30.07.2020 г.): 
Питейно-битово водоснабдяване – 70,2%; 
Напояване – 42,2%; 
Енергетика – 76,6%. 



Потенциал за повторно използване на водата в ЕС 

(JRC, 2014) 



РЕГЛАМЕНТ ЕС 2020/741 НА ЕП И НА СЪВЕТА  

от 25 май 2020 година 

Започва да се прилага се от 26 юни 2023 г.   

Въвежда минимални изисквания за качество по отношение на 
повторното използване на вода за напояване в селското 
стопанство 



Клас на 
качеството 

на 
рециклира
ната вода 

Подходящо 
индикативно 
пречистване 

Гранична стойност   
E. coli 

(cfu/100 
ml) 

БПК5 

(mg/l) 

  

Неразтворен
и вещества 

(mg/l) 

Мътност 

(NTU) 

Друго 

А 

Вторично 
пречистване, 
филтруване и 
дезинфекция 

≤ 10 

или под 
границата 

на 
откриване 

≤ 10 ≤ 10 ≤ 5 Legionella spp.: 
< 1000 cfu/l, когато 
съществува риск от 
аерозолизация в 
парници 

  Чревни нематоди 
(яйца на 
хелминти): ≤ 1 
яйце/l за 
напояване на 
пасищни или 
фуражни култури  

Salmonella sp.: 
липсва   

Б 

Вторично 
пречистване и 
дезинфекция 

≤ 100 

Съгласно 
Директива 

91/271/ЕИО  

(Приложени
е I, таблица 
1,25 mg/l ) 

Съгласно 
Директива 

91/271/ЕИО 

(Приложение 
I, таблица 1,     

35 mg/l ) 

- 

В 

Вторично 
пречистване и 
дезинфекция 

≤ 1 000 - 

Г 

Вторично 
пречистване и 
дезинфекция 

≤ 10 000 - 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА РЕЦИКЛИРАНАТА 
ВОДА ИЗПОЛЗВАНА ЗА НАПОЯВАНЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

[1]Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г.). 



Клас на 
качество на 
рециклиран

ата вода  

Категория култура Метод за напояване  

  

А  

Всички култури, включително кореноплодни 
култури, които се консумират сурови и култури, при 
които годната за консумация част влиза в пряк 
контакт с рециклираната вода 

Всички методи за напояване  

Б  Култури, които се консумират сурови и при които 
годната за консумация част е над земята и не влиза в 
пряк контакт с рециклираната вода, преработени 
продукти и култури, които не се използват за храна, 
включително култури за фураж на животни, 
отглеждани за производство на мляко или месо. 

Всички методи за напояване  

Само методи за напояване, 
които не водят до пряк 
контакт между културата 
и рециклираната вода. 
Например капково 
напояване* [Изм. 107] 

В 

Г Индустриални, енергийни и семенни култури Всички методи за напояване  

Класове на качеството на рециклираната вода, 
допустима за употреба в селското стопанство и методи 

за напояване  



SuWaNu Europe 

ПРЕДМЕТ 

Тематични мрежи обобщаващи 
знания за практиката 

H
O

R
IZ

O
N

 2
0

2
0

 

ПОКАНА 

RUR-15-2018-2019-2020 

ВИД ДЕЙНОСТ 

CSA Дейности по 
координация и подкрепа 



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 – Fact sheets); 

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



СЪБИРАНЕ 

АДАПТИРАНЕ 

СПОДЕЛЯНЕ 

РЕГИОНАЛНИ 
ПЛАНОВЕ ЗА 
ДЕЙСТВИЕ 2 

РЕГИОНАЛНИ 
РАБОТНИ 
ГРУПИ 1 

РАБОТНИ 
СРЕЩИ 3 

КОНЦЕПЦИЯ НА 
SUWANU EUROPE  



ПОДХОД  
РАБОТНИ СРЕЩИ 

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

Подход:  
участие на различните 

заинтересованите страни 



8 РЕГИОНА НА SUWANU EUROPE 
(без Кипър и Израел) 

Андалусия (Испания) 

Алентехо 
(Португалия) 

Солун (Гърция) 

Bulgaria - Plovdiv 

басейн на река По 
(Италия) 

Окситания 
(Франция) 

Антверпен и 
Лимбург (Белгия) 

Брауншвайг (Германия) 



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 

5. Липса на агрономически изследвания 

• 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 



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Farmers/Irrigators 

Организации 
даващи консултации 

Оператори на ПСОВ 

Инженерни компании 
във водния сектор 

Широка 
общественост 

Институции и 
политици 

      Фермери 



1. Направен е регионален анализ и е събрана 
наличната информация в областта на повторната 
употреба на водите (РП 1) 

2. Направено е систематизиране на добри практики за 
повторното използване на води в селското стопанство, 
основно в област Пловдив (РП 1) 

3. Извършени са SWOT и PEST анализи на повторната 
употреба на води в земеделието (РП 2)  

4. Извършен е AKIS (Agricultural knowledge information 
system) анализ на повторната употреба на води в 
земеделието (РП 2) 

ИЗВЪРШЕНА ДО МОМЕНТА РАБОТА 

5. Създадена е Регионална работна група (РП 2) 



ИЗВЪРШЕНА ДО МОМЕНТА РАБОТА 
(продължение) 

6. Разработени са Регионален и Генерален планове за 
действие за насърчаване на повторната употреба на 
води за напояване в земеделието (РП 2); 
 

7. Проведе се Регионална работна среща „Възможности 
и ограничения за използване на пречистени отпадъчни 
води в земеделието” (РП 2); 
 

8. Разработени са 30 информационни листове относно 
повторното използване, ориентирани към различни 
участници в процеса на употребата в земеделието 
(земеделци, оператори на ПСОВ, инженерни компании 
във водния сектор, консуматори и публични институции 
и политици). 











ЦЕЛИ на анализа 

• Идентифициране на пречките и факторите водещи до 
успех на прилагане на повторното използване на водите 
за напояване в България с фокус върху регион Пловдив; 

• Внимание към: 
o  икономическите аспекти на региона 

o  потенциал за научни изследвания 

o  присъствие на пазара 

• Включва широк обхват от фактори: 
o  социални 

o  правни 

o  икономически 

 

Изготви се и PEST анализ (политически, икономически, 
социо-културални и технологични фактори) 

SWOT анализ 



• Аспекти свързани с пазара 
• Икономически 

• Наличие на воден източник 

• Пазари 

• Аспекти свързани с продукта (регенерираната вода) 
• Технически 

• Технологичен трансфер 

• Здравен 

• Социални аспекти и управление 
• Социални 

• Правна рамка 

• Управление 

• Околна среда 

 



Стъпки на изготвяне: 

• Актуализиране на твърденията по SWOT анализа от 
2013 г.; 

• Оценка от 8 експерти от научните среди за 
количествено определяне на различните аспекти и 
констатации (от 1 до 10) и добавяне на нови 
твърдения; 

• Категоризиране на твърденията в групи и нова оценка 
(от 1 до 5) от 16 български експерти относно 
валидността им и тяхното значение по отношение на 
управлението и повторното използване на водите.  

 

• РЕЗУЛТАТИ от SWOT анализа: 

 



СИЛНИ СТРАНИ 

- Възстановяване и модернизация на съоръжения 
от напоителната инфраструктура по ПРСР (2014-
2020); 
 - Силно икономическо развитие на Пловдивския 
регион през последните години. Финансова 
подкрепа от българското правителство за 
внедряване на нови технологии във водния 
сектор; 
- Отглежданите технически култури в региона 
имат значителен потенциал за напояване с 
регенерирана вода. 

 

 

 

 

СЛАБИ СТРАНИ 

- Средният процент на загуба на вода е 57,3%, а в 
някои райони достига 70-75 % поради износена 
мрежа;  
- Силната фрагментация на земеделските земи е 
основна пречка за развитието на земеделието в 
много райони и води до лош достъп до 
напоителната мрежа;  
- Оперативните разходи на регенерираната вода 
могат да повлияят върху използването й за 
напояване;  

ВЪЗМОЖНОСТИ    

- Реконструкцията на напоителните канали може 
да доведе до цялостно намаляване на 
оперативните разходи и разходите за 
поддръжка;  

- В засушливи райони регенерираната вода 
може да е много добра възможност за 
земеделците;  

- Финансова подкрепа от държавата за 
регионалните сдружения за напояване. 

 

 

 

ЗАПЛАХИ 

- Неизпълнението на ИЕО от страна на частни и 
държавни фирми при пречистване на ОВ може да 
доведе до замърсяване на води и почви; 

- Малките земеделски производители трудно биха 
могли да използват регенерирана вода без 
сдружаване; 

- Разходите свързани с въвеждане на нови 
технологии за използване на регенерирана вода 
правят подземните води по-предпочитани за 
фермерите. 

СВЪРЗАНИ С ПАЗАРА 

СВЪРЗАНИ С ПАЗАРА (ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТ) 



СИЛНИ СТРАНИ  

- Стратегическо, географско и икономическо 
разположение на регион Пловдив; 
- Много добре развита хранително-вкусовата 
промишленост с ОВ богати на хранителни 
вещества; 
- Традиционните култури отглеждани в региона 
изпитват недостиг на вода за напояване.  

СЛАБИ СТРАНИ  

- Изграждането на ГПСОВ в селските райони 
изостава от периода на финансиране; 
 - Слаба наличност на ОВ за пречистване в 
много райони; 
- Силното търсене на вода, цената и лоша 
инфраструктура на места водят до незаконно 
ползване на подземни източници; 
- Слаба информираност относно напояването 
с регенерирани води. 
 
 
 

ВЪЗМОЖНОСТИ  

- Силен натиск върху водните ресурси; 
- Повечето от ГПСОВ са в непосредствена 
близост до земеделски земи; 
 - Необходимост от разработване на нови 
алтернативни източници на вода поради 
недостига й за напояване в земеделието; 
- Напоителни системи ЕАД не може да 
задоволи нуждата от водни количества за 
всички земеделски стопани. 

ЗАПЛАХИ 

- Сезонна наличност на регенерирана вода в 
някои региони; 
- Нерешени проблеми свързани със 
замърсявания на водата и почвата от 
селскостопански източници (нитрати); 
- Лесният достъп до подпочвени води прави 
регенерираната вода непредпочитан източник 
за напояване. 
 
 

СВЪРЗАНИ С ПАЗАРА 

СВЪРЗАНИ С ПАЗАРА (ДОСТЪП ДО РЕГЕНЕРИРАНА ВОДА) 



СИЛНИ СТРАНИ  

- Наличие на научен потенциал в развитието на нови 
технологии; 

- Добра комуникация и обмен на знания между МСП 
и фермерите; 

- Съществуващ мониторинг на използваната вода за 
напояване в съответствие с Наредба 18. 

 

СЛАБИ СТРАНИ  

- Недостатъчно ефективна връзка наука-бизнес; 
- Несъгласие от страна на МСП да участват в големи 
проекти за иновации поради нуждата от 
съфинансиране; 
- Липсата на информация относно качеството на 
регенерирана вода тревожи консуматорите; 
- Много предприятия изпитват трудности за 
въвеждане на НДНТ и технологии за пречистване и 
оптимално използване на вода; 
- Липса на целево финансиране за научни 
изследвания при регенерираните води. 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Въвеждане на консултантски услуги за напояване 
на регионално ниво ще бъде в полза на фермерите 
и ще позволи създаване на зони напоявани с 
регенерирана вода; 

- Реализиране на обучителни програми за 
земеделски производители и разработване на 
инвестиционни мерки в рамките на ОСП 2021-2027 
за използване на алтернативни източници за 
напояване. 

 

ЗАПЛАХИ 

- Липса на иновации и внедряване на нови 
технологии в подкрепа на съоръженията от мрежата 
на Напоителни системи ЕАД и на Регионалните 
сдружения за напояване;  

- Недостиг на специалисти за поддържане на 
напоителната мрежа; 

- Голям брой населени места нямат ГПСОВ. 

 

  

СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТА 

АСПЕКТИ СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТА 



СИЛНИ СТРАНИ  

-  Набор от събития като открити срещи на Басейновия 
съвет, обществени консултации за промени в 
нормативната рамка и т.н. се провеждат в регион 
Пловдив.  

- Добро сътрудничество и комуникация между 
фермерите и съответните асоциации. 

 

СЛАБИ СТРАНИ  

- Малък брой практически случаи на използване на 
регенерирана вода като „успешен пример“;  

- Недостатъчен брой квалифицирани специалисти в 
сектор ВиК в региона; 

- Ниско доверие на ползвателите на вода 
(фермерите) към употребата на регенерирана вода в 
селското стопанство поради липса на информация. 

ВЪЗМОЖНОСТИ  

- Земеделските производители използват само 
традиционните системи за напояване и 
констатират липсата на познания и информация за 
иновативни технологии и практики.  

 - Обществеността и земеделските производители 
осъзнават проблема с недостига на вода. 
Разработването на нови алтернативи за напояване 
е необходимо за решаване на проблема с 
недостига на вода. 

 

ЗАПЛАХИ 

- Колебания в общественото мнение в Пловдивска 
област относно регенерираната вода; 

- Наличие на райони с нисък интерес към 
използването на регенерирана вода. 
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Планиране на ОСП 2021-2027 

Аграрен университет – Пловдив е изпълнител на АНАЛИЗ на 
въздействието на Селското стопанство (ПРСР 2013-2020) 
върху околната среда и климата по възлагане от МЗХГ. 

Включване на напояването с регенерирани води като 
ВЪЗМОЖНОСТ в SWOT анализа на въздействието на Селското 
стопанство (ПРСР 2013-2020) върху околната среда и климата.  

Това е направено с цел насърчаване на повторното използване 
за осигуряване на води за напояване и подпомагане на 
земеделските производители, което трябва да се изрази в 
мерки в следващия програмен период.  

Дори коментарите от ЕК относно АНАЛИЗА бяха в смисъла на 
подчертаване важността на регенерираните води като важен 
инструмент в борбата със засушаването и адаптация към 
климатичните промени. 



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

Благодаря за вниманието! 
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