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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).



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





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



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).



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



Потенциал за повторно използване на водата в ЕС

(JRC, 2014)



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕС

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

Хронология

• Доклад на JRC 2018/0169(COD)

• ЕК приема законодателно предложение за „Регламент за
повторното използване на водите“

• 12.02.2019, Регламентът е приет на първо четене в ЕП

• 26.06.2019, Европейският съвет постигна съгласие за общ
подход по Регламента



Клас на 
качеството 

на 
рециклира
ната вода

Подходящо 
индикативно 
пречистване

Гранична стойност
E. coli

(cfu/100 ml)

БПК5

(mg/l)

Неразтворени 
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 

(Приложение 
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 

В

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

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 
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координация и подкрепа



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 – Fact sheets);

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



СЪБИРАНЕ

АДАПТИРАНЕ

СПОДЕЛЯНЕ

РЕГИОНАЛНИ 
ПЛАНОВЕ ЗА 
ДЕЙСТВИЕ2

РЕГИОНАЛНИ 
РАБОТНИ 
ГРУПИ1

РАБОТНИ 
СРЕЩИ3

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



9 РЕГИОНА НА SUWANU EUROPE
(вкл. 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

Групи за съвети, 
напр. в земеделието

Оператори на ПСОВ

Инженерни компании 
във водния сектор

Широка 
общественост

Институции и 
политици

Фермери



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

2. Установяване и систематизиране на добри практики
за повторното използване на води в селското
стопанство в област Пловдив (РП 1)

3. SWOT и PEST анализи (РП 2)

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

ИЗВЪРШЕНА ДО МОМЕНТА РАБОТА

5. Създаване на регионална работна група (РП 2)



SWOT анализ



Government level

Ministry of 

agriculture, foods 

and forests

Government level

Ministry of 

environment and 

waters

University and Research
Agriculture University, Plovdiv; 

University of Architecture, Civil 

Engineering and Geodesy, Sofia

Regional Level

Water association, 

Plovdiv district

WSS - Plovdiv

Regional Level

Basin Directorate 

EARB, Plovdiv

Regional Level

Irrigation Systems 

Company, Maritsa 

branch

Regional Level

National Agriculture 

Advisory Service 

Branch Plovdiv

Municipal Level

Municipality of Plovdiv, 

Municipality of Maritsa

RTD (Private Company)

ECO TECH RTD

ENVO TECH RTD)

Organization 

(Water User)

AC EDINSTVO 

private company

Organization 

(Water User)

GREEN TECH

private company

Organization 

(Water User)

GOLDEN ROSE 

private company

AKIS Bulgaria 



Регионална работна група

Басейнова дирекция ИБР

Областна служба „Земеделие“

Напоителни системи клон „Марица“

Община Марица

Служба за съвети в земеделието – Пловдив 

Грийнтех ООД

Екотех ООД

БАН – ИКПАВ

Екоризолв

Българска асоциация по водите

Аграрен университет – Пловдив 

ЗК „Единство“



6. Регионален план за действие (РП 2)

7. Общ (генерален) план за действие (РП 2)

8. Обучение на фермери, държавни служители, местна
власт, оператори ПСОВ, др. (информационни пакети,
успешни примери, план за действие, т.н., РП 3)

ПРЕДСТОИ …

9. On-line курсове (РП 3)
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