
1. Колко вода имаме на Земята:
Всички знаем, че водата е ограничен и ценен ресурс. Въпреки че 72% от земната повърхност е покрита с вода, по-
малко от 1% е достъпна за пряка употреба от човека. Недостигът на вода се обуславя от два основни фактора:
търсенето на вода, което продължава да погресира в цяла Европа от нарастващото население и социално-
икономическото развитие, климатичните условия, които контролират обновяването на сладководни ресурси и
сезонността на водоснабдяването, които са още по-силно повлияни от климатичните промени.

2. От колко водни ресурси има нужда селското стопанство:
Селското стопанство е секторът, който оказва най-голям натиск върху възобновяемите сладководни ресурси, като
представлява 59% от общото използване на водата средно годишно в Европа. Само в средиземноморския регион
селското стопанство може да представлява до 75% от общата вода, използвана в това в Европа.
Ако обработваме отпадъчните води в сходство със съответстващите стандарти и методи, получаваме регенерирана
вода, която може да бъде алтернатива на конвенционалните водни ресурси за напояването в селското стопанство.

3. Предимства от използването на регенерирана вода:
Основните предимства на употребата на пречистени отпадъчни води могат да бъдат групирани по следния начин:

● Регенерираната вода може да замести прясната в много случаи.
● Регенерираната вода допринася за напояването в сферата на селското стопанство що се отнася до

справяне с глобалния воден дефицит.
● Богатата на полезни вещества пречистена отпадъчна вода е ценен ресурс за фермерите.
● Регенерираните отпадни води са безопасни за използване в селското стопанство при подходяща

обработка.
● Аспектите, свързани със здравето и околната среда са много чувствителни въпроси и важни предпоставки.

Рекултивацията и повторната употреба на вода се възприемат като по-рискови, отколкото полезни. Не съществува
решение за “нулев риск”, но днешните иновативни технологии предлагат висок потенциал в решаването на този
проблем.

SUWANU EUROPE е проект на H2020, чиято цел е да насърчи ефективния обмен на знания, опит и
умения между практикуващите и съответните участници в използването на регенерирана вода в
селското стопанство. Този информационен лист е част от общо 5 информационни справки в
информационен пакет 5, насочени към потребителите и широката общественост, които описват
ползите от регенерираната вода при напояване и възприемането и приемането на обществото от
използването на регенерирана вода.

Информационен лист 5.5 – Комуникация върху използването на регенерирана вода
за напояване в селското стопанство: Kак да се създаде положителен образ на
използването на регенерирана вода
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Дейностите по възстановяване и повторно използване на 
водата в Европейския съюз (ЕС) се ръководят от Рамковите 
директиви на ЕС за водите, обнародвани през 2000 г. 
съгласно Директивата на Европейската общност на 
Комисията (91/271 / ЕИО). Има много истории за успех на 
повторна употреба на регенерирана вода при напояване на 
селското стопанство, които бяха събрани в рамките на 
проекта SUWANU EUROPE и които могат да бъдат 
проследени на https://suwanu-europe.eu/database/.
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• Управлявайте и използвайте водата устойчиво.
• Бъдете независими от колебанията на климата.
• Контролирайте водата в регионален мащаб.
• Принос за качествени и безопасни продукти.

• Намаляване на екологичния отпечатък.
• Спазвайте регулациите и стандартите за 

постоянно качество на водата.
• Намалете разходите при дългосрочна употреба.
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