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1. Природни ,географски и физико-географски дадености 
на територията на общината в контекста на региона. 

 

 

 

 
 

     Община Исперих е разположена в Лудогорието, което е част от Дунавската 
равнина. Общината се намира в Разградска област, в Северен централен райоон. Тя 
е втората по големина община в Разградска област с площ от 402,24 кв. км. Състои 
се от 24 населени места, от които 23 села и град Исперих. Център на общината е гр. 
Исперих, отдалечен на 37 km североизточно от гр.Разград, на 72 km югозападно от гр. 
Силистра и река Дунав, и на 150 km северозападно от гр.Варна и Северното 
Черноморие.  Община Исперих в административно-териториално отношение граничи 
с областния център гр. Разград, общините Самуил и Завет от Разградска област и 
общините Дулово и Главиница от Силистренска област.  През територията на 
общината преминава II - класните републикански пътища II- 23 Русе - Кубрат - 
Исперих - Дулово. Общината заема част от южните склонове на Лудогорското плато. 
Релефът е равнинно-хълмист, с надморска височина  между 200-300 метра и средна 
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надморска височина 258 метра. Най-ниската област  в общината се намира западно 
от село Райнино с надморска височина около 150 метра, а най-високата се намира 
югозападно от село Малко Йонково – около 350 м. На територията на община 
Исперих се намира най-големият карстов извор в тази част на страната. 
     Гъстотата на населението е приблизително 56,4 д./кв. км, което е по-ниско от 
средната гъстота за страната – 70,28 д./кв. км. По данни на НСИ населението на 
общината по настоящ адрес е 22 692 души, като от тях в общинския център град 
Исперих живеят 8 973 души. 
 
 
 
     1.1. Релеф 
 
    Като цяло релефът в територията на региона може да бъде определен като 
благоприятен и позволяващ развитието на механизирано земеделие, транспортно и 
промишлено строителство. От друга страна равнинния му характер и отвореността 
на територията му на североизток дава възможност за нахлуването на студени 
въздушни маси през зимата. 
      Дълголетните карстови процеси са довели до създаването на характерен и 
уникален за района комплекс от карстови форми - пещери, скални ниши, дупки и др., 
представляващи интерес за палеонтолози, спелеолози и археолози, както и за 
развитието на специфични форми на туристическа дейност. 
 
 
 
     1.2. Климат 
 
    Европейско-континенталната климатична област обхваща Северна и Средна 
България (без Черноморието), заедно с прилежащите им планини. Тя е в най-тясна 
връзка с източноевропейските райони и същевременно е отдалечена от Средиземно 
море и не се чувства осезателно смекчаващото климатично влияние на последното. 
Поради това климатът в тази област носи типичните белези на източноевропейския 
климат: сравнително студена за съответната географска ширина зима и относително 
горещо лято. Максимумът на валежите е през лятото, а минимумът през зимата.  
Главно по направление север - юг в европейско континенталната област се 
забелязват редица изменения в климатичните условия. Това обуславя разделянето и 
на две подобласти: умерено континентална и преходно континентална.  Умерено-
континентална климатична подобласт обхваща Северна България и западната част 
на Средна България, т.е. общо взето, северната половина на частта от европейско 
континенталната климатична област, която влиза в пределите на нашата страна.  В 
тази климатична подобласт континенталният характер на климата е най-добре 
изразен. Зимата тук е най-студена в сравнение с всички останали низини в страната, 
а лятото е горещо поради преобладаването на субтропични въздушни маси от по-
южните географски ширини или формирани на място под въздействие на силното 
лятно слънце.  В климатично отношение района на Общината попада в умерено-
континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична 
област и се характеризира с горещо лято и студена зима. Валежите са по-ниски от 
средните за страната, но са по-обилни в сравнение с останалите области в 
Лудогорието. Годишният ход на валежите в този район има подчертано 
континентален характер. Максимумът е през юни, а минимумът - през февруари. 
Валежите от сняг са в периода ноември – април.  Средното месечно и сезонно 
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разпределение на валежите е както следва: зима - 101 л. кв. м, пролет -149 л. кв. м, 
лято - 214 л. кв. м и есен - 116 л. кв. м, като средногодишното количество валежи е 
579 л. кв. м. Най-студените месеци през годината са януари и февруари. Средната 
годишна температура е 10,8°С. Не са изключения и резките понижения на 
температурите през пролетта и есента. Като най-топли се очертават месеците юли и 
август. Типичен пролетен месец е април, а типичен есенен - октомври. Ако направим 
съпоставка на последните 20 години ще установим, че 2005 г. е била с най – малко 
валежи около 380 л. кв. м., а 2010 г. най- дъждовната  с около 950 л. кв. м. Относно 
средногодишната температура прави впечатление, че 16 от последните 20 години тя 
е била по-висока от нормата.На следващите графики са представени данни за 
температурите и количеството валежи за последните три години. 
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1.3. Разпространение на почвите 
 
 
     Почвите в Лудогорието са силно повлияни от особеностите на скалната основа и 
от характера на релефа, климата и растителността. Във връзка с льосовата и 
льосовидната основа, сравнително сухия климат и наличието на сухолюбива 
лесостепна растителност от север към юг е разпространението на карбонатните, 
типичните и излужените черноземи / оподзолените / черноземи, които заемат 39% от 
обработваемата земя. Сивите и тъмносиви горски почви /61% / са образувани върху 
слюдести шисти, карбонатни пясъчници и др., под влияние на влаголюбива букова 
растителност, която постепенно е била унищожена и заменена с по-сухолюбива 
растителност.  Поради изсичането на горите и интензивните ерозионни процеси, 
сивите горски почви се характеризират с маломощен хумусно-елувиален хоризонт, 
който варира от 5 до 30 см., като средно не надвишава 20 см. дълбочина. Сивите и 
тъмносиви горски почви имат добра структура, пропускат въздуха и задържат влагата 
и бързо се затоплят през пролетта. 
 
 
 
    1.3.1. Oбща характеристика на почвите в региона: 
 
 
Сиви горски почви 

 
 
 
     Сивите горски почви са широко разпространени на юг от черноземните в Северна 
България,където са зонален почвен тип. Заемат обширни пространства от 
Лудогорието и в североззападната част на Дунавската равнинаи Предбалкана. 
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Общата им площ е около 18 млн. Декара, което представлява около 16,28% от 
площта на страната. От тях около 12 млн.декара са дълбоки добре развити почви, 
разпространени в равнинните и хълмистите части на Северна България, а 
останалите 6 млн.декара са предимно плитки(непълно развити) горски почви, главно 
в планинските части на Стара планина – в Предбалкана.Климатичните условия, при 
които са развити тези почви, са умерено континентални, но по-хладни и по- влажни в 
сравнение с усвовията на черноземната област.Зимата е сравнително по-мека и по-
влажна, а лятото е по-хладно. Годишната сума на валежите е 600-700mm, а в по-
южните части на Предбалкана – и по-висока. Температурните условия са по-близки 
до средноевропейските отколкото до източноевропейските условия, където се 
намират типично изразените сиви горски почви. Там средната годишна температура 
е с около 5-6° С по-ниска, средната януарска- с около 7-8°С, а средната юлска – с 
около 2-4°С отколкото в района на т.нар. Сиви горски почви от Северна България. 
Тези условия дават отражение върху характера и особеностите на сивите горски 
почви в Лудогорието. 
    Преобладаващо участие имат различните видове дъб, които се включват в 
смесените дъбови гори(Кверцетум микструм). При унищожаването или прорежане на 
горската растителност значително участие взема и ливадната растителност главно 
от типа на Андропогениум. Релефът е по-разнообразен и по-вълнист в сравнение с 
ченоземите, поради което тук почвите са по-плитки, и с по-силно проявени 
денудационни и ерозионни процеси. Почвообразуваяите скали са разнообразни: 
предимно плиоценски и старокватернерни червенокафяви глини, и най-често 
глинясал льос. 
     Поради по-южните биоклиматични условия сивите горски почви в Северна 
България се характеризират със следните особености: по-интензивен биологичен 
кръговрат, по-силно изразени процеси на минерализация на органичното вещество, 
по-дълбоко излужване, по-ясно изразена текстурна диференциация между хумусния 
и лежащия под него илувиален хоризонт, и общо взето по- дълбока проява на 
горския почвообразувая процес в сравнение с източноевропейските кафяви горски 
почви(парабраунерде). Не трябва да се забравя, че т.нар. сиви горски почви са 
генетично стари и, че във връзка с това носят редица реликтови белези, свързани са 
по-стари, по-топли биоклиматични условия, каквито са съществували по време на 
плиоцена и стария кватернер. 
 
Агрохимични свойства на сивите горски почви (необработвана почва): 
 
 

Хоризонт 
 

Дълбочин
а, 
 
cm 

Общи количества, ( % ) Алкално-
хидролизуе
м 
N, mg/kg 

Усвоими форми, 
   mg/100g 

  N P2O5  K2O 

P2O5 K2O 

A1 I чим 0-12 0,325 0,152 2,49 49,7 2 28 

A1 I 12-30 0,096 0,103 2,39 34,3 0,9 22 

A B 35-45 0,065 0,112 2,52 14 1,5 29 
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Черноземни почви 
 

 
 
     Черноземните почви у нас имат широко разпространение в северните части на 
Дунавската равнина, непосредствено на юг от р.Дунав. Те заемат почти изцяло 
западната и централната част на равнината, Южнодобруджанското плато и голяма 
част от Лудогорието. Общата им площ обхваща около 23 млн. декара, което 
представлява около 36% от дълбоките почви в страната,или около 21% от общата й 
площ. По-голямата част от тези почви са включени в селскостопанското ползване. 
Обработваемата им площ днес е над 86%. 
    Поради по-южните биоклиматични условия в нашата страна, българските 
черноземи се характеризират с редица особености: по-голяма актовност на 
биологичните процеси, по-бърз биологичен кръговрат на веществата и по-интензивна 
минерализация на ограничното вещество, което обуславя и разликите с черноземите 
в Източните части на Европа. 
    Важна особеност на черноземите са и характерът на водно-термичният режим и 
сезонната миграция на карбонатите във редуването на сухи и влажни периоди, с 
което е свързано отлагането им вув вид на карбонатен мицел по дълбочината на 
почвения профил. 
     По-голямата част от черноземите ,разпрострнение в Лудогорието са образувани 
върху льос и льосовидни отложения. От север на юг те стават все по-ситночастични 
и по-беднокарбонатни. 
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Агрохимична характеристика на черноземите (необработвана почва): 
 

Хоризонт 
 

Дълбочин
а, 
 
cm 

Общи количества, ( % ) Алкално-
хидролизуе
м 
N, mg/kg 

Усвоими форми, 
   mg/100g 

  N P2O5  K2O 

P2O5 K2O 

A Ι
k  чим 0-20 0,254 0,28 2,2 29,4 3 41 

AΙΙ 
k 22-32 0,2 0,25 1,91 12,6 1,4 16 

AΙΙΙBk 47-57 0,11 0,25 1,85 4,2 1 12 

Bck 79-89 0,08 0,23 1,8 4,2 0,8 9 

BCk 119-129 0,07 0,21 1,7 4,2 0,7  

 
      Почвено-климатичната характеристика на общината създава възможност за 
отглеждането на всички култури, характерни за умерения климат и най-вече за 
развитието на зърнопроизводството и техническите култури. Освен изброените 
култури, почвено климатичните условия в района на Община Исперих са подходящи 
за ягодоплодни и овощни насаждения. Традиционни селскостопански производства 
са: отглеждането и добиването на зърнени храни, тютюн, слънчоглед, трайни 
насаждения, дребното месно и млечно животновъдство и др. 
 
 
    1.4. Горски площи 
 
      Горите, които съставляват 20% от територията на община Исперих са едно от 
големите й богатства. Общата залесена площ възлиза на 10 912,7 ха, а общият 
дървесен запас се оценява на 1 028 475 куб. м. Средногодишният добив на 
дървесина възлиза на 37 000 куб. м. Средногодишното залесяване възлиза на 900 
дка. То се прави главно с местни, устойчиви широколистни видове - цер, дъб, 
сребриста липа, ясен, явор, дива череша и др. Залесяването включва и някои чужди 
видове, които са успешно аклиматизирани у нас каквито са: червен американски дъб, 
унгарска акация и различни клонове хибридни тополи. Растителното разнообразие в 
горския фонд на община Исперих включва над 40 дървесни видове, в т.ч. 4 
иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 бр. тревни растителни видове.   
 
 
    1.5. Геоложко описание 

 
    1.5.1. Въведение 
 
     Община Исперих се намира в структурно отношение в обсега на Мизийската плат-
форма. По-голямата част от нея е покрита от кватернерни образувания. В най-север-
ните части е показват неогенски варовици, пясъци и глини. На юг, в дълбоко всече-
ните суходолия се разкриват разнообразни варовици с долнокредна възраст. Чрез 
сондаж Р-2 Преславци ,в дълбочина са установени кредни варовици, мергели и 
доломити и юрски аргилити, алевролити, пясъчници, доломити и варовици. 
Палеозойските седименти са представени в карбонатен фациес: варовици, доломи-
тизирани варовици и доломити. Установените литостратиграфски единици са харак-
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теризирани последователно според хроностратиграфската им принадлежност. 
 
         1.5.2. Стратиграфия 
 
        Литостратиграфски единици под повърхността 
 
1.5.2.1. Девонска система 
Най-старите седименти,които са установени, са с девонска възраст. Те са поделени 
на две свити: Кардамска и Черешовска. 
 
1.5.2.2. Карбонска система 
Установените карбонски седименти са представени от една неофициална литостра-
тиграфска единица-задруга на органогенните варовици. 
 
 1.5.2.3. Юрска система 
      На площта на община Исперих юрските седименти са обособени в три свити:    
Есенишка, Чернооковска и Дриновска. 
 
  1.5.2.4. Юрско кредна система 
     Към този стратиграфски интервал се отнася Каспичанската свита. Тя е изградена 
от здрави, сиви на цвят кавернозни варовици, прослоени от плътни доломити и 
доломитизирани варовици. 
 
        Литостратиграфски единици на повърхността 
 
1.5.2.5. Кредна система 
            Кредните седименти са широко развити и са поделени на три свити -  
Разградска, Разградска-Русенска и Русенска. 
 
1.5.2.6. Неогенска система 
Неогенските седименти, отложени в Русенско-силистренската част от 
Предкарпатския гетски басейн са представени от три свити: Сърповска,Айдемирска и 
Сребърнишка. На юг кон-тиненталните образубания са обособени в -пясъчно-
каолинова задруга. 
 
1.5.2.7. Кватренерна система 
Кватернерните образувания в този район принадлежат на еоплейстоценската, 
плейсто-ценската и холоценската серия. 
 
 
 
      1.6. Полезни изкопаеми 

 
     Установени са само неметални полезни изкопаеми и кариерни материали. От 
неметалните полезни изкопаеми са единствено каолиновите пясъци. Те влизат в 
състава на пясъчно-каолиновата задруга и са основна суровина за добив на 
каолин.На община Исперих са устоновени няколко малки находища при селата  
Малък Поровец и Средоселци. Те имат сравнително незначителни размери, а 
дебелината на каолиновите пясъци е 10-15 m. Поради незначителните запаси от 
суровина в тези находища, ниското съдържание на каолин и наличието на повече от 
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допустимото количество на железни и манганови оксиди, за сега те се считат за 
некондиционни. 
     От кариерните материали се експлоатират варовиците, пясъците и 
льоса.Разнообразните варовици на Русенската свита са широко разпространени и се 
използват преди всичко в строителството и за настилка на пътищата. За тази цел по-
големи кариери са разработени в околностите на гр.Исперих и селата Малък 
Поровец и др.се употребяват за добив на вар. За нуждите на строителството се 
използват и глинестите варовици на Сребърнишката свита. Добиват се в 
околностите на Старо село. 
При производството на груба керамика и тухли се използва и льосът. По-големи 
кариери са открити при село Голям Поровец. 
 
    1.7. Природни и историко-археологически забележителности 
 
    На територията на община исперих се намират забележителности с национално и 
световно значение. 
 
    Тракийската царска гробница 
Гробницата е открита през 1982 г., и е известна и с името Свещарска 
гробница.Построена е III в.пр.н.е. през Тракийската епоха.Изградена е от гладко 
обработени каменни блокове от мек варовик.Тя е обект от списъка на световното 
културно и природно наследство на ЮНЕСКО и е сред Стоте национални 
туристически обекта. 
 
     Резерват „Сборяново“ 
Сборяново е историко-археологически резерват, който се намира в Североизточна 
България, на 10 км от град Исперих, близо до село Свещари. В резервата се 
включват над 140 археологически и културни паметници — древни селища, 
светилища и некрополи натраки-езичници, българи-християни и хетеродоксни 
мюсюлмани, някои от които функционират и до наши дни. 
 
     Резерват „Воден“ 
Намира се на 12 км от град Исперих,след село Малък Поровец.Воденската гора е 
благоприятна за развитието на богата фауна и има много добра хранителна база за 
развъждане на дивеч. 
Тук на воля се разхождат нейните обитатели зубри, сърни и благородни елени, 
елени-лопатари, сръндаци, муфлон, дива свиня, див заек и др. Среща се и 
нетипичния за региона Черен щъркел, който мигрира през пролетта в резервата и се 
развива много добре. 
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2.Описание на водоизточниците на територията : 
естествените водоизточници - язовири,извори,естествени 

чешми,сондажни и шахтови кладенци. 
 

 

        2.1. Обща характеристика 
 

        Съвременните форми на релефа в Западна Добруджа се обуславя главно от 
геологическия строеж и епейрогенните движения, на които е била подхвърлена 
територията й след отлагането на аптските варовици. 
       В резултат на епейрогенезата в южната част на Западна Добруджа се е 
оформила една коруба, чието северно бедро постепенно затъва на север, за да 
достигне и се отсече от големия разсед на р. Дунав. Тази структура е 
добруджанската хомоклинала. 
       Средната надморска височина на Западна Добруджа е 200 м. По отношение 
височина и релеф тя може да се раздели на две части - северна и южна. Северната 
половина има височина от 50 - 200 м, а южната от 200 - 450 м. По своята височина и 
релеф северната половина е снижена равнина, а южната -  ниско плато. Както 
южната, така и северната част имат разчленен релеф, оформен от ерозионното 
действие на повърхностно течащите води. Последните са образували множество 
дерета и няколко реки, които са се врязали сравнително дълбоко в повишената и 
понижена равнина. Преобладаващо направление на деретата и долините на реките 
е от юг към север с едно малко изключение в средата, където никои дерета имат 
направление от изток - югоизток, запад- северозапад. Това се дължи на разседите. 
Деретата са използвали линията на разсяданията и по тях са оформили своите 
долини. Долините на деретата и реките в обсега на аптските варовици имат отвесни 
склонове, а в обсега на баремските отложения плиоценът и отчасти сарматът имат 
по-полегати склонове, а ридовете между тях - заоблени форми. В обсега на аптските 
варовици вследствие на дълбокото и силно окарстяване може да се говори за 
карстов релеф - множество понижени релефни форми, понори, слепи долини и 
пещери, хлътвания. 
Главното окарстяване на аптските варовици в Западна Добруджа е станало преди 
плиоценско време. През това време Западна Добруджа трябва да е имала много по-
голяма височина в сравнение с днешната. Денудационните процеси тогава са били 
много силни. Повърхностната денудация е била съпроводена с вътрешна суфозия, 
разтваряне и отнасяне на варовитото вещество на варовиците от подземните води. 
Развитието на подземния карст е било съпроводено с обратни по посока 
епейрогенни движения, при което подземните и повърхностните води са менили своя 
ерозионен базис, в резултат на което се е получило свързване между подземния и 
повърхностен карст и са се създали действително големи вертикални празнини във 
варовиците, които впоследствие са запълнени от плиоценски и кватернерни наслаги. 
През тези празнини както преди, така и днес понират повърхностните води. По-късно 
през кватернерно време Западна Добруджа е подхвърлена на негативно движение и 
дълбоките долини на реките и деретата са запълнени с мощни алувиални и 
проалувиални отложения. Коритата на деретата и реките са съвършено равни и там, 
където в тях протича вода, последната меандрира. 
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          2.2. Води в Община Исперих 
 

 
Водата в община Исперих се доставя от големи каптирани извори при 

заличеното с. Сборяново (Демир Баба Текке) и долината на север от него - главно р. 
Крапинец, която според археолозите в периода IV-III в. пр.н.е. е била плавателна и е 
достигала до р. Дунав.    Най-голямата група кладенци се намирала на юг от града, 
над сегашната гара Исперих, и имат бистра вода. Съществува каптиране на извора 
при с. Драгомъж, откъдето се водоснабдява гр. Исперих и с. Яким Груево. На 
територията на общината съществуват множество малки водоеми. Водоизточниците 
в общината са общо 57 броя, като от тях използваеми за питейни цели са 34 броя. 
Максималният дебит на използваните източници е 568 л/сек. Степента на 
задоволеност с вода на населените места в общината е сравнително добра. Няма 
достатъчно водни ресурси за промишлени нужди и поливане. 

    

 

          2.3. Обща характеристика на повърхностните води 

 

Противно на другите наши реки, които започват от стръмните склонове на 
високите планини и постепенно слизат към равнините, добруджанските реки 
започват от обширните равнини на високите полета и слизат в речните суходолия и 
имат повърхностен отток само в горните си течения, като водата по-надолу по 
течението поради голямата пропускливост на почвата и малкия наклон постепенно 
попива и изчезва далеч преди заустването на реките. Реките, вливащи се в р. Дунав, 
водят началото си от високото плато, намиращо се в южния край на Добруджа между 
градовете Разград и Варна като текат в северна посока. Средният наклон на реките 
е твърде малък - между 3 и 12%.Опорната хидрометрична мрежа на Добруджанските 
притоци на р. Дунав се състои само от две станции: на р. Сенкьовец ХМС 32700 при 
с. Голяма вода и на р. Суха ХМС 32850 при с. Ново Ботево, съоражени с лимниграфи 
и мерилни мостове. 

 

 

          2.3.1. Реки на територията на община Исперих 

 

          Реките, които минават през територията на община Исперих са 4 на брой, като 
по поречието им са изградени множество микроязовири. 

Царацар(или Демирбаба,Крапинец) е река в Североизточна България,Област 
Разград -  общини Самуил,Исперих и Завет и Област Силистра  - общини Главиница 
и Тутракан, десен приток на Дунав (влива се в него като суходолие). Дължината   е 
108 км, която   отрежда 25-то място сред реките на България.Река Царацар води 
началото си под името Карапанча от извор-чешма (на 382 м н.в.), разположена в 
югозападната част на село Хърсово, община Самуил, в северната част на 
Самуиловските височини. Тече в дълбока каньоновидна долина, всечена в аптски 
варовици, най-напред на север до ловно стопанство "Ирихисар", след това на 
североизток до град Главиница, завива на запад до шосето Кубрат - Тутракан и 
отново на север -  до устието си. След село Стефан Караджа, община Главиница 
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пресъхва и от там нататък продължава като суходолие. Влива се отдясно в река 
Дунав (на 435-ти км), на 11 м н.в., западно от Тутракан, срещу българският остров 
Радецки. Реката изцяло протича на територията на историко - географската област 
Лудогорие. Площа на водосборният басейн на река Царацар е 1 062,2 км2, което 
представлява 0,1% от водосборния басейн на Дунав. В нея отляво се вливат два 
основни притока : Во йна (Лудня) и Чаирлък (Текедере). Царацар е с основно 
дъждовно-снежно подхранване, но се подхранва и от множество карстови извори, 
които са частично каптирани, и които допринасят за разлика от останалите реки в 
Лудогорието и Добруджа, тя да има вода в коритото си много по-надолу от 
останалите. Въпреки всичко средният годишен отток при село Малък Поровец е 
много малък -  едва 0,063 m3/ . В горното и особено в долното течение на реката 
водите   се използват за напояване, като по самата река и по няколко от нейните 
притоци са изградени множество микроязовири. 

Во  на(илиЛудня) е река в Североизточна България,Област Разград - общини 
Самуил и Исперих, ляв приток на река Царацар от басейна на Дунав. Дължината   е 
35 км. Река Во йна води началото си под името Лудня от извор-чешма (на 412 м н.в.), 
разположена в източната част на село Самуил,Област Разград, в северната част на 
Самуиловските височини. Тече в дълбока (до 20-30 м) каньоновидна долина, 
всечена в аптски варовици в северна посока през Лудогорието. Влива се отляво в 
река Царацар(от басейна на Дунав), на 196 м н.в., при село Малък Поровец, Община 
Исперих. Площа на водосборният басейн на реката е 111,8 km2, което представлява 
10,5% от водосборния басейн на река Царацар. Во йна е с основно дъждовно-снежно 
подхранване, но е с малък дебит и непостоянен режим. В горното и долно течение на 
реката водите   се използват за напояване, като по самата река и по няколко от 
нейните притоци са изградени микроязовири - "Рачо Ковача" ("Хърсово"), "Малък 
Поровец-1" и др. В долното си течение реката протича през източната част на ловно 
стопанство "Воден". 

Сенковец(или Сазлъка,Сенкувча) е река в Североизточна България,Област 
Шумен— община Хитрино,Област Разград— общини Самуил и Исперих и Област 
Силистра— общини Главиница и Ситово, десен приток на Дунав (влива се в него 
като суходолие), на 405-ти км. Дължината   е 101,6 км, която   отрежда 34-то място 
сред реките на България.Река Сенковец води началото си под името Сазлъка от 
извор - чешма "Коса чешме" (на 448 м н.в.), разположена в източната част на село 
Висока поляна,Община Хитрино, в Самуиловските височини. Тече в северна посока, 
като почти по цялото си протежение долината   е каньоновидна, всечена дълбоко в 
аптските варовици и льосовата покривка на Лудогорието. След село 
Китанчево,община Исперих пресъхва, а след село Босна,община Ситово долината   
става много широка, на места над 1 км, но отново със стръмни (над 50 м) брегове. 
Влива се като суходолие отдясно в река Дунав(на 405-ти км), на 11 м н.в., срещу 
българският остров Гарван. Площа на водосборният басейн на река Сенковец е 553 
км2, което представлява0,07% от водосборния басейн на Дунав. Основен приток е 
река Ясенковец, вливаща се в нея отдясно като суходолие.Сенковец е с основно 
дъждовно-снежно подхранване, но се подхранва и от множество карстови извори, 
които са частично каптирани. Средният годишен отток при град Исперих е 0,166 
m3/ .По горното течение на реката водите   могат да се използват за напояване, 
като са изградени няколко микроязовира, най-големи от които са "Кара Михал", 
"Сазлийка", "Исперих", "Китанчево" и др. 

Чаирлък(или Текедере) е река в Североизточна България,Област Разград - общини 
Разград,Завет и Исперих, ляв приток на река Царцар от басейна на Дунав. 
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Дължината   е 35 км. Река Чаирлък води началото си от Самуиловските височини, в 
южната част на с.Ясеновец, област Разград, на 338 м н.в. Тече в северна посока, 
като до бившето село Воден долината   е широка, а след това става каньоновидна, 
дълбоко всечена в аптските варивици и льосовата покривка на Лудогорието. 
Югоизточно от град Завет завива на изток, служи за граница между общините Завет 
и Исперих и се влива отляво в река Царцар (от басейна на  Дунав) на 154 м н.в., 
северно от мюсюлманското светилище "Демир Баба Теке". Площа на водосборният 
басейн на реката е 162,9 km2, което представлява 15,3% от водосборния басейн на 
река Царацар. Чаирлък е с основно дъждовно-снежно подхранване, но с малък 
дебит и непостоянен режим. В горното течение на реката водите   се използват за 
напояване, като са изградени 2 микроязовира.В долното си течение реката протича 
през централната част на ловно стопанство „Воден“. 

Средногодишният отток на реките се изменя от почти нулеви стойности за сухите 

през огромната част от годината реки в долните им течения 0.002 m s3 /  до 0.691 m s3 /  
 Колебанията на годишния отток за р. Царацар при с. Голям Поровец са от 

0.000 до 0.205 m s3 / .За останалите не може да се каже много по това отношение, 
понеже дебитът им е непостоянен, може да се каже само, че пресъхват през летния 
сезон. 
 
 
           2.3.2. Язовири 
 
 

Язовирите са изкуствени езера създадени от човека с цел регулиране на 
речните води. Целта на създаването на язовирите е рационално използване на 
водните ресурси: за съхранение на водни запаси, производство на електроенергия, 
регулиране на реките, промишлен и спортен риболов и др. Язовирът е хидровъзел, 
който се състои от язовирна стена, водохранилище и водовземни, изпускателни, 
преливни и т.н. хидротехнически съоръжения. Намира широко приложение в райони, 
където колебанията на речния отток са големи и се налага регулиране според 
нуждите от вода за напояване, водоснабдяване, производство на електроенергия и 
т.н. Понякога язовирите играят роля на бариера при опасност от наводнение при 
речно пълноводие. 
       Микроязовирът е водоем, образуван чрез заприщване на естествени форми на 
релефа - долове, оврази, малки реки и потоци, водите на които се използват за 
напояване, водоснабдяване и т.н. нужди. В категорията на микроязовирите спадат 
изкуствени водоеми с площ от 2 до 12 дка. Микроязовирите служат за сезонно или 
многогодишно регулиране на местния отток. Преградните стени на микроязовирите 
се състоят предимно от земна маса, имат напречно сечение на трапец. 
Микроязовирите са важна съставна част от комплекса мероприятия за подобряване 
на природните условия в равнините и в районите с периодични засушавания, каквито 
в България има доста. Водите на микроязовирите се използват и за водоснабдяване, 
птицевъдство и рибовъдство. 
       На територията на община Исперих няма създадена ведомствена 
хидрометрична мрежа. Изградените малък брой мелиоративни язовири, които не  се 
наблюдават от “Напоителни системи” ЕАД, а са дадени на общината и тяхната 
експлоатация е извън общ методичен контрол. 
       По данни на Басейнова Дирекция на територията на община Исперих се 
намират 2 язовира и 34 на брой микроязовира: 
Яз. Исперих е най-големия от тях с площ 207 дка, с максимален обем около 320000  

http://bg.wikipedia.org/wiki/Самуиловски_височини
http://bg.wikipedia.org/wiki/Ясеновец
http://bg.wikipedia.org/wiki/Област_Разград
http://bg.wikipedia.org/wiki/Лудогорие
http://bg.wikipedia.org/wiki/Дунав
http://bg.wikipedia.org/wiki/Демир_баба_теке
http://bg.wikipedia.org/wiki/Царацар
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м3, изграден е 1952 г. В землещето на село Свещари се намира втория по големина 
язовир с площ 87 дка. Съществуват  множество микроязовири, които имат основно 
значение за населените места разположени в близост до тях: гр. Исперих – 2 бр.; с. 
Белинци – 1 бр.;           с. Бърдоква – 1 бр.; с. Вазово – 1 бр.; с. Голям Поровец – 4 бр.; 
с. Делчево – 1 бр,; с. Йонково – 2 бр.; с. Китанчево – 2 бр.; с. Конево – 2 бр.; с. 
Къпиновци – 1 бр.; с. Лудогорци – 1 бр.; с. Лъвино – 3 бр.; с. Малко Йонково – 1 бр.; с. 
Подайва – 2 бр.; с. Печеница – 1 бр.; с. Райнино – 2 бр.; с. Свещари – 2 бр.; с. 
Средоселци – 2 бр.; с. Старо Селище – 1 бр.; с. Яким Груево – 1 бр. Изброените 
микроязовири са със залята площ от 2-3 до 10-12 дка при средна дълбочина 0,6 - 0,8 
-1 м. Захранват се основно от дъждовни води или от извори и чешми. Ползват се за 
рибарници, за водопой на животни и напояване на малки градини, т.е имат малко 
значение и само за местното население. Липсата на постоянен оток и дори 
осушаването им през летния сезон (юни – август), прави невъзможно използването 
им за напояване на земеделски масиви. 
 
 
          2.4. Обща характеристика на подземните води 

 
          Значителната площ на проучваната територия и пространственото й 
разположение я отнасят към части с различна физикогеографска характеристика и 
към различни морфоструктури. Общо взето тя заема източната част на Мизийската 
плоча (платформа), в строежа на която се различават два структурни комплекса: 
долен, палеозойски (каледоно-херцински) и горен, мезо-кайнозойски (алпийски). По 
регионални особености те се обособяват в два структурни плана:предюрски 
(доюрски) и следюрски. Предюрският структурен план има мозаечен строеж от 
различни по големина и денивелация блокове, отделени по значителни тектонски 
нарушения и трансрегионални линеаменти. Следюрският план (покривка) има 
“обличащи” структури, които вобщи линии представляват размити конформни 
изображения на структурите на фундамента. Най-издигната структура, добре 
маркирана по валанжинския карбонатен комплекс е Северобългарското сводово 
издигане (подутина, коруба). Изградена е от плавно западащи на север пластове под 
ъгъл 1-5º. По субпаралелен Кубрат-Ветрински разлом издигането се разчленява на 
два блока: Девненско-Кубратски (Добрич-Ветрински) – високо издигнат и Хитринско-
Каспичански – относително понижен блок. На север, по склоновете на издигането, 
чрез Белишко-Тервелския разлом се оформя Тутраканско грабеновидно понижение, 
а на изток от него са ниските склонове на сложно-устроеното валоподобно 
съоръжение на Добруджанския масив. На североизток, изток и югоизток, чрез 
Венелин-Аксаковската дислокация се оформят поредица от по-нискоразрядни 
структури, стъпаловидно пропадащи на юг и изток (Безводишки грабен, Вранински 
хорст, Каварна-Шабленски грабен, Балчишко понижение, Генерал Тошевско стъпало, 
Кичевско стъпало, Варненско стъпало и Варненска моноклинала). На юг, по 
Южномизийския разлом става съчленяването на Северобългарското сводово 
издигане с Предбалканската структурна зона, т.н. Търговишко-Провадийско стъпало 
(Южномизийска периплатформена моноклинала), в обсега на която са формирани 
пликативни гънкови структури (Шуменска синклинала, Провадийска синклинала и 
др.). По западните склонове на Северобългарското сводово издигане чрез 
трансрегионални и регионални линеаменти се оформя Поповска издигнатина, 
Разградска седловина и Александрийска депресия(по-голямата й част е в Р. Румъ-
ния), като най-източно продължение на Долнодунавската депресия. Разгледани в 
едър план, тектонските зони и структури са “изтеглени” в посока запад-изток. 
Отличават се с твърде сложни литолого-стратиграфски пространствени и 
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темпорални отношения помежду им, резултат на продължителна еволюция, с 
многократна смяна на палеогеодинамичните процеси и на седиментационните 
режими. Прави впечатление обаче, че на общото издигане на свода в централната 
част съответствуват компенсаторни “понижения” по периферията. С елевацията на 
свода около него се разкриват все по-млади формации с по-голямо разпространение, 
т.е. енергетически активираните площи нарастват от центъра към периферията. В 
тях се е формирал най-големия артезиански басейн на пресни подземни води у нас, 
с етажно разположени водоносни хоризонти и комплекси, част от които 
пространствено се припокриват, с монотонно нарастваща дебелина и 
мобилизационни площи от юг на север. Нормалното хидрогеоложко поле е радиално 
разходящ поток с високи филтрационни параметри, хидравличната цялост на който е 
общо взето  тектонски и морфоложки ненарушена, но с възможности за 
хидродинамична деформация в непосредствена близост на разломните зони. 
Подхранването се извършва във високо издигнатите части на басейна, а 
дренирането – по периферията му. Допуска се наличието на латерални екрани, 
контролиращи движението на флуидите, по които се формират регионални и 
локални хидродинамични аномалии с различен знак (пиезоминимуми и 
пиезомаксимуми). Очевидно, изразителният блоков строеж на разглежданата 
територия, денивелациите между блоковете, обусловени от крипторуптурни 
дислокации, имат основно значение за хидрогеоложките условия на района. Те 
обуславят формирането на разнообразни водовместващи (хидрогеоложки) структури, 
които по съществуващата хидрогеоложка подялба на Р. България попадат изцяло в 
Долнодунавска артезианска област. В дълбочина, по сондажен път са достигнати 
юрски, триаски и палеозойски скали. Литоложкият им субстрат е пъстър, но почти 
изключително седиментогенен – брекчоконгломерати, алевролити, пясъчници, 
аргилити, мергели, широка гама от карбонати (глинести варовици, песъчливи и 
механично-отломъчни варовици, оолитни и биогенни варовици, доломитизирани 
варовици, доломити и др.), неравномерно напукани и окарстени, както и неспоени до 
слабо споени льосови и льосовидни отложения, субрецентни глини, пясъци, чакъли. 
Те обуславят формирането на различни по тип и характер подземни води, общо 
взето съответстващи на водовместващите структури: 

 порови (порни) подземни води и по-рядко смесени порово-пукнатинни до 
порово-пукнатинно-карстови води в несвързаните и слабо свързани сенонски, 
палеогенски и неогенски седименти; 

 карстови и пукнатинно-карстови води в неравномерно напукани и карбонатни 
скали. Характеризират се със значителни количества и разнообразни качества 
и имат изключително важно значение за района; 

 пукнатинни подземни води в различно напуканата приповърхностна част на 
седиментните скали в зоната на хипергенезата. Имат повсеместно, но 
спорадическо разпространение, неголяма дълбочина на залягане и 
ограничено значение. 
 

Според Басейнова Дирекция водовземането от подземни води с цел напояване на 
територията на община Исперих възлиза на 637367 куб. м. 
Към днешна дата разрешителни за водовземане от подземните води с цел 
напояване са издадени Агротайм – 3 бр. и Агромар България – 1бр. 
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             2.4.1. Характеристика на основните водоносни хоризонти и 
комплекси 
 
 
  Води в кватернерните отложения 
 
 
           Кватернерните отложения имат повсеместно разпространение във водосбора 
на Русенски Лом и Дунавските Добруджански реки. Представени са от различни 
генетични типове: пролувиални, делувиални, колувиални, делапсивни, алувиални и 
смесени по тип наслаги, както и различни формации еолични образувания. 
Представени са от несортирани, обикновено плоски, чакълесто-отломъчни 
материали с глинесто-песъчлив запълнител, най-често под формата на поройни 
конуси или от преотложени льосовидни материали. Дебелината им варира в широки 
граници, но рядко надхвърля 5-6 m.  Хидрогеоложкото им значение е ограничено. 
Обикновено в тях се формират порови по тип, ненапорни до слабонапорни по 
характер води със спорадично разпространение или образуващи отделни потоци с 
генерално направление към речно-овражната система. Филтрационната 
характеристика на отложенията е твърде разнообразна, но стойностите на 
коефициента на филтрация – от 0,2-0,5 m/d до 1,3-2,0 m/d и на проводимостите – до 
8-10 m2/d са общо взето ниски. Подхранването на подземните води в пролувиално-
делувиалните отложения се извършва от инфилтрация на валежи и на повърхностни 
води, както и от пукнатинни и пукнатинно-карстови води от докватернерната 
подложка. Дренирането им се извършва по периферията на конусите при 
изклиняване на отложенията или от речно-овражната система чрез многобройни 
низходящи извори с незначителен дебит. 
 
 
 
            Води в неогенските седименти 
 
 
           В един район с дължина около 80 km и ширина 15-20 km, покрай р. Дунав – от 
гр. Силистра до към гр. Русе, се разкриват почти непрекъснато плиоценски 
седименти. Те се срещат като тънки ивици или изолирани петна на юг от линията гр. 
Русе-гр. Алфатар, както и в поречието на р. Русенски Лом – около гр. Две могили, 
Широково, Острица. Общата им площ на разпространение е 1600-1700 km2. В 
несвързаните пясъци и чакъли, различно заглинени и в напуканите глинести до 
чисти варовици са се формирали порови до порово-пукнатинни по тип, ненапорни по 
характер подземни води, които образуват общ, но прекъснат водоносен хоризонт. На 
места плиоценските и льосови отложения формират общ водоносен хоризонт. 
Дебелината на водонаситената част варира от 1-3 m до 25-30 m и е средно 6-10 m. 
Дълбочината на водните нива зависи от хипсометрията на релефа и достига до 30-
40 m от терена.Филтрационните показатели на отложенията са общо взето ниски: 
стойностите на коефициента на филтрация за пясъците и пясъци и чакъли с 
дебелина от 5-10 m до 25-30 m (Белослатинска свита). Плиоценските седименти 
залягат трансгресивно върху размита повърхност на долнокредните седименти, а се 
припокриват от льос и льосовидни отложения. Дренирането им се извършва 
генерално от р. Дунав- директно или чрез алувиалните отложения в низините, от 
многобройни низходящи извори с дебит от 0,020-0,050 l/  до 5-7 l/  и от речно-
овражната система – по същество в редица äîëîâå (Малко Врановски, Пожаревски, 
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Ветренски, Ситовски и др.) плиоценските води поддържат минималния им отток или 
се задържат в изградените малки язовири. Вероятно част от тези води се “изливат” 
подземно и в напуканите и окарстени долнокредни варовици. 
 
 
 

  Води в донеогенските скали 
 
 

  Пресните подземни води в донеогенската подложка са се формирали основно 
в палеогенски (долно-средно еоценски), в горно- и долнокредни седименти. 
Долнокредните седименти (най-долната част от които прехождат в горноюрски) имат 
повсеместно разпространение на цялата проучвана територия. На север-
североизток продължават в територията на Р. Румъния, на изток -–в акваторията на 
Черно море, а на юг и запад – извън проучвания район. Най-голямо хидрогеоложко 
значение имат барем-аптските (долнокредни) и малм-валанжинските (горноюрско-
долнокредни) седименти, които в южните и централни части на площта се отделят от 
дебелослойни хотривски глинести мергели, а на север – поради фациалната 
промяна на мергелите към варовици, образуват обща карбонатна плоча. 
            Барем-аптските седименти, приблизително южно от линията Бяла-Попово-
Разград-Самуил-Венец-Хърсово-Н. Пазар-Ст. Караджа, са развити предимно в 
глинесто-карбонатен фациес. Разпространени са на повърхността и са достигнати 
или преминати чрез сондажи. Представени са от глинести мергели, мергели, 
глинести варовици, мергели с прослойки от пясъчници до пясъчници с прослойки от 
мергели, плочести варовици, на много места с глауконит и флинтови ядки. По данни 
от структурни и хидрогеоложки сондажи дебелината на барем-аптските седименти 
варира от 30-40 m до 90-100 m в района на Добрич-Крушари, докъм 350-490 m на 
север-северозапад в района на Сеново-Вятово и над 600 m – в района на Русе. 
           През неогена карстовите процеси са активирани, част от старите форми са 
дефосилизирани и са формирани нови (млади) карстови феномени. Зоните и 
блоковете на наслагване (суперпониране) на двете генерации карст, в съответно 
съчетание с рифогенните асоциации, обуславят високата им активна порестост и 
значителните емкостни (обемни) възможности на целия карбонатен комплекс, а 
пресичането им с различни системи отворени пукнатини – значителната им 
проводимост. 

В глинесто-теригенно-карбонатните долнокредни седименти от южната част на 
разглежданата територия, неравномерно напукани в приповърхностната си част (и 
на места съвместно с припокриващите ги кватернерни отложения) са се формирали 
пукнатинни до пукнатинно-карстови по тип подземни води със спорадическо 
разпространение, които не образуват общ водоносен хоризонт. Движението им се 
лимитира от развитата хидрографска система. Те се подхранват от инфилтрация на 
валежни води и на води от кватернерните отложения, а се дренират от речно-
овражната система и многобройни низходящи извори с дебит от 0,05 l/  до 0,80-1,00 
l/ , рядко повече. По-големите извори са каптирани за местни водоснабдявания, а 
значението на останалата част е ограничено. Стойностите на модула на подземния 
отток са до 0,5 l/ .km2, а в отделни участъци (с преобладание на пукнатинно-карстови 
води) – около 1 l/s.km2, което характеризира тази част на долнокредните седименти 
предимно като слабо до умерено водоносна. 

В ивица с ширина 20-30 km, между очертаната вече южна граница и на север 
до линията Широково—Ветово-Кубрат-Исперих-Завет-Дулово-Тервел, в обсега на 
хибридната Разград-Русенска свита, са формирани пукнатинно-карстови до карстови 



Проучване и анализ на възможностите за напояване на територията на община Исперих 2014 
 

20 

 

по тип, ненапорни по характер подземни води. Движението им се осъществява по 
отделни водотоци, за долен водоупор на които все още служат по-глинестите или по-
плътни карбонатни седименти в основата на комплекса (условната граница между 
Разградската и Русенска свита). Те се подхранват от инфилтрация на валежни и 
кватернерни (подльосови) води, а се дренират от речно-овражната система 
(формират по-голямата част от речния отток) и от низходящи извори с различен 
дебит. По същество в тази част се намират най-големите извори от барем-аптските 
седименти ( Воден – 45-130 l/ ; М. Поровец – 45-50 l/ ; Хърсово – 5-6 l/ ; Разград – 4-
15 l/ ; Борци-Венец-Дренци – 5-15 l/ ; и др.). В същата посока дебелината на 
водоносния хоризонт нараства от 20-40 m до над 250 m, а дълбочината на водните 
нива – от 130-140 m до 5-20 m от терена, като в побрежната ивица колебанията им 
зависят от водните стоежи на реката. Подхранването на подземните води се 
извършва от инфилтрация на валежни и повърхностни води (а покрай р. Дунав – и от 
речни води), от кватернерни и неогенски води, а вероятно и от води от 
малмваланжинския водоносен хоризонт. Дренирането му е от речно-овражната 
система и от р. Дунав, от различни по дебит извори и от многобройни вододобивни 
съоръжения (шахтови и тръбни кладенци). 
           Малм-валанжинските седименти са разпространени на цялата изучавана 
територия и далеч извън нея – на територията на Р. Румъния, в акваторията на 
Черно море и на юг и запад извън границите на областта. На повърхността се 
разкриват директно или под тънка кватернерна покривка по най-високо издигнатите, 
теменни части на Северобългарското сводово издигане или в обсега на тектонски 
предистинирани многобройни позитивни структури (подутини) с различни размери. 
Общата им площ е около 1600 km2.В тези части са достигнати или преминати на 
различна дълбочина – от 50-100 m до над 1000 m от терена само по сондажен път. В 
огромната част от територията малм-валанжинските седименти са представени от 
монотонен карбонатен фациес – в основата доломити, варовити доломити, 
доломитизирани  варовици (долна, доломитова зона), редуване на органогенни, 
оолитни, интеркластични варовици с доломити и доломитизирани варовици (средна, 
преходна зона) и различнокристалинни, оолитни, псевдооолитни, органогенни, 
рифови и механично отломъчни, средно до микрозърнести варовици с редки 
прослойки от доломитизирани варовици (горна, варовикова зона). Границите между 
отделните свити и между литоложките разновидности са приблизителни и условни. 
Дебелините им варират в широк диапазон, но общата дебелина на карбонатната 
плоча е относително постоянна 700-800 m, като намалява от юг-югозапад (1000-1100 
m) на североизток (300-500 m). Прави впечатление значителното, но неравномерно 
участие на доломитовата компонента.  Най-общо доломитовите разновидности 
преобладават на запад и на изток и в основата на комплекса, а по вертикала към 
горнището му намаляват. На юг – приблизително южно от линията Провадия-Шумен-
Търговище (почти извън границите на района) малм-валанжинските седименти се 
променят фациално. Карбонатната компонента намалява и се замества с глинесто-
теригенна. Увеличава се редуването на алевролити, пясъчници, мергели с различни 
по дебелина варовици, като общият им облик е субфлишки. 

Карбонатните малм-валанжински седименти (по-точно е названието 
горноюрски-долнокредни, като към малма – от калов до титон се отнася условно 
долната, предимно доломитова част от разреза, прехождаща постепенно – без 
прекъсване на седиментацията в бериас-валанжински варовици) са значително 
напукани и неравномерно окарстени.  Окарстяването на повърхността е от кари, 
празнине, понори, кладенчоподобни въртопи и хидравлически сложно свързана 
канална мрежа. В дълбочина, по сондажни данни са установени пропадания от 
няколко сантиметра до няколко метра и каверни със значителни размери. 
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Преобладават хоризонталните карстови форми, на места частично запълнени с 
фини пясъци, доломитово брашно, каолинитови глини. Те са привързани към 
отделни, “привилегировани” нива на различна дълбочина. Обикновенно се приема, 
че са разположени на 100-200 m от горнището на валанжина, но окарстяване е 
установено в най-горните и в най-долните части на разреза. Пространственото 
разпространение на карста и закономерностите му за тези седименти все още не са 
добре изяснени. 

В напуканите и окарстени малм-валанжински седименти са се формирали 
пукнатинно-карстови до карстови по тип, ненапорни до високо напорни (с 
пиезометрично ниво от няколко метра до стотици метра) по характер подземни води, 
които образуват общ водоносен хоризонт. По мощност и площ на разпространение и 
по ресурси това е един от най-големите басейни на пресни подземни води у нас, 
който продължава на север в територията на Р. Румъния и на изток – в акваторията 
на Черно море. За долен, съвършен водоупор на водоносния хоризонт служат 
предимно аргилити, алевролити, пясъчници и глини на Есенишката и Провадийската 
свита, по-плътни варовици на Добричката и Султанска свита със стратиграфски 
обхват долна-средна юра, а на отделни места – от пермо-триаски червеникави 
теригенни скали или плътни варовици и доломити на Дриновската свита. 
Дълбочината на долнището е от 400-500 m до над 1200 m от терена. Функцията на 
горен водоупор изпълняват мергелите и глинестите варовици на Горнооряховската и 
Разградска свита (в южните и средни части на областта) или от по-плътни 
карбонатни скали на Каспичанската, Разградската и Русенска свита. На север, 
поради фациалната промяна на седиментите и заместването на глинестата 
компонента с карбонатна, водоупорът е несъвършен и позволява смесване на води 
(вероятно не повсеместно, но в значителни по площ “хидрогеоложки прозорци”) от 
малм-валанжинския с с тези от барем-аптския водоносен хоризонт. Водонаситената 
част на малм-валанжинските седименти варира в широки граници – от 250-300 m (на 
североизток) до 600-700 m (юг-югозапад), а заедно с барем-апта и над 1000 m (на 
северозапад). По същество така разглежданата хидрогеоложка система се отнася 
към сложно устроените природни многослойни резервоари на подземни води с 
етажно разположени водоносни пластове, но с почти еднакви пиезометрични нива. С 
“потъването” на малм-валанжинския водоносен хоризонт подземните води се 
темперират (до 35-
термоминерални води, които не са предмет на разглеждане в генералната схема, но 
поради хидравличната цялост на хоризонта, се разглеждат съвместно. Тези води са 

(крайбрежна), южна, западна, а вероятно и северната периферия на “нормалното” 
хидрогеоложко поле с пресни подземни води. Общата площ на тази “термална” 
ивица е около 2600-3000 km2. 

Филтрационната характеристика на малм-валанжинския водоносен хоризонт е 
изключително разнообразна и подчертава нееднородността му, което е характерно 
за пукнатинно-карстови среди. Използвани са многобройни опитно-филтрационни 
изпитания, но трябва да се подчертае, че информацията от тях не винаги е 
качествена и достоверна. Стойностите за локалните проводимости варират от 8-10 
m2/d до над 2000-3000 m2/d и са преимуществено в интервала 200-600 m2/d; 
коефициентът на филтрация е от 0,5-0,6 m/d до над 10 m/d и преимуществено между 
2 m/d и 5 m/d; относителните дебити са от 0,5-1,0 l/ .m до над 10-50 l/ .m, което 
характеризира малм-валанжинските седименти като умерено до силно водоносни. 
При оценката на регионалната проводимост се установява, че тя варира от 3000-
5000 m2/d до над 10000 m2/d , а коефициентите на филтрация – са над 20-50 m/d и 
лимитират основната водопроводимост на хоризонта, свързана с големите карстови 
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празнини (“макрокаверни”), значителна част от които не са достигнати или преминати 
от повечето сондажи. 

Подхранването на малм-валанжинския водоносен хоризонт се осъществява 
чрез инфилтрация на валежни води в обсега на повърхностните му разкрития, а 
съществено значение има  и инфлуацията на води от реките, които навлизайки в 
зоната на окарстяване на седиментите губят цялото си водно количество , оценено 
по някои автори на 5-6 m3/ . След изграждане на множество малки язовири през 
периода 1960-1975 г., значителна част от това водно количество е практически 
баражирано. Вероятно по тази причина, заедно с по-продължителни засушавания и 
увеличен добив на подземни води, водните нива в наблюдавани от НИМХ кладенци в 
южната част на района до 1995 г. се понижават непрекъсната със средна скорост 
около 0,5 m/годишно, като през последните няколко години тенденцията е към 
стабилизация на нивата. 

Дренирането на водоносния хоризонт се извършва по естествен и изкуствен 
път. Естественото дрениране е чрез възходящи извори в обсега на Южномизийския 
разлом – Златинските извори с дебит 140-150 l/  и Девненските извори (едни от най-
големите карстови извори у нас), чийто сумарен дебит по данни от НИМХ (пункт 
№152) варира от 2800 l/  до 3700 l/  (от тях води началото си р. Девня). Вероятно 
естествено субмаринно дрениране се осъществява в акваторията на Белославското 
и Варненско езеро, както и на Черно море. Значителна част  от оттока преминава 
подземно в Р. Румъния. Съществен дял има изкуственото дрениране чрез добив на 
подземни води от многобройни тръбни кладенци, неравномерно разпределени на 
цялата проучвана територия. 

 
 

            Пукнатинни води в скалните масиви 
 
 По-голямата част от тези води по същество са вече разгледани. Литоложкият и 
стратиграфски ореол на скалните масиви в Североизточна България е твърде 
разнообразен, особено в южните й части. Седиментните скали са проницаеми 
предимно по различно ориентирани пукнатини и/или в зоните на тектонски 
нарушения. В тях са се формирали предимно пукнатинни, пресни, студени води с 
плитка циркулация. Това са води само със спорадическо разпространение в 
изветрителната (хипергенна) зона на активен водообмен и в повсеместно 
разпространените, но бързо затихващи в дълбочина изветрителни пукнатини. Имат 
ненапорен характер и се подхранват изключително от инфилтрация на валежни и 
повърхностни води. Дренират се от дълбоко врязаната речно-овражна система, от 
многобройни, обикновено слабодебитни низходящи извори в петата на откосите или 
се “изливат” в припокриващите ги кватернерни отложения (с които на места 
образуват общи потоци). Пукнатинните води нямат съществено значение, тъй като 
разсредоточения им характер ги прави практически трудно уловими. Те формират 
части от повърхностния речен и от подземния отток и с каптирането им биха се 
намалили стойностите на този отток. 
 
 
           2.4.2. Качествена характеристика на подземните води 
 

Естествените структурни и литоложки условия на разгледаните хидрогеоложки 
резервоари и принадлежността им към инфилтрационния генетичен цикъл общо 
взето обуславят еднотипната, но различно нюансирана качествена характеристика 
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на подземните води в отделните водоносни хоризонти и структури. Измененията 
обикновено са свързани с въздействието на техногенни (антропогенни) фактори. 
Преобладават хидрокарбонатно-калциеви, хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви 
до хидрокарбонатно-магнезиево-калциеви води. По-разнообразни по съставящите ги 
минерална компонента са значителна част от водите в льосовия комплекс и в 
алувиалните отложения в периферията на някои Крайдунавски низини, които 
получават подхранване от подльосови води – в тях има повишено съдържание на 
сулфатни и натриеви йони, придаващи слабо възгорчив привкус на подземните води. 
Минерализацията на кватернерните води варира в широки граници: за пролувиално-
делувиалните отложения е за терасните отложения на Добруджанските реки – от 
0,500-0,600 g/l до 1,700 g/l. Температурата на подземните води в кватернерните 
отложения са от 8- -
дълбочината на залягането им. Т.е. това са студени, пресни води до води с повишена 
минерализация, което се дължи на забавения водообмен и привнос наминерални 
вещества от скатови води в някои засебени участъци. При по-продължителни и 
непрекъснати водочерпения минерализацията на тези води е обикновено 0,430-0,870 
g/l (по примера на кладенците тип “Раней” в Бръшлянската и Айдемирска низина). По 
стойност на рН (7,2-8,5) са неутрални до слабоалкални. Общата им твърдост варира 
от 4,5-5,2 mgE/l до 28-29 mgE/l, а преобладаващите стойности са 7-9 mgE/l – т.е. 
твърди до много твърди води. В отделни проби има установени наднормени 
концентрации на биологична и органична компонента (нитрати, нитрити, амоняк, 
пестициди), а в единични случаи – тежки метали (желязо, манган). Най-съществено е 
увеличеното съдържание на нитрати, което варира от 25-32 mg/l , а в редки случаи  
90-100 mg/l. Технически водите в кватернерните отложения се характеризират с 
голям, твърд накип, полупянообразуващи, полукорозиращи, неагресивни към бетона 
и са пригодни за промишлено, технологично и комунално-битово водоснабдяване. По 
стойности на иригационния коефициент (Ка и SAR) водите, с малки изключения, са 
пригодни за напояване. 

             Подземните води в плиоценските седименти в Крайдунавската част на 
изучаваната територия са хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви, калциево-
натриеви, хидрокарбонатно-магнезиево-натриеви, с минерализация от 0,450-0,500 g/l 
до 2,0 g/l и температура 10-
води. Имат повишено съдържание на нитрати (средно 63 mg/l), със следи от нитрити 
и амоняк, което подсказва уязвимостта им към замърсяване. Твърдостта им варира 
от 4-5 mgE/l до 24 mgE/l и е средно 8-9 mgE/l – те са умерено твърди до твърди води, 
слабоалкални (рН около 8) подземни води. По иригационна и техническа 
характеристика те са пригодни за напояване, за промишлено водоснабдяване и за 
комунално-битови цели. 

            Пукнатинно-карстовите и карстови подземни води в миоценските, 
палеогенските, горнокредните и горноюрско-долнокредни (барем-аптски и малм-
валанжински) седименти, както и пукнатинните води в скалните масиви по 
качествена характеристика са почти еднотипни. Разликата между тях, доколкото има 
такава, се обуславя от различната им дълбочина на залягане и свързаните с това 
промени предимно в газовия състав и температурата. Това са води от 
инфилтрационния генетичен цикъл, почти изключително хидрокарбонатно-калциево-
магнизиеви до хидрокарбонатно-магнезиево-калциеви по химически състав с 
неутрален характер (рН=7-8). Минерализацията им е от 0,3-0,4 g/l до 0,9-1,0 g/l и 
преимуществено 0,6-0,8 g/l. Средната им годишна температура е 12-

-
С увеличаване на дълбочината на залягането им и забавяне на водообменните 
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процеси общо взето нараства съдържанието на натриевите йони (за горнокредните и 
малм-валанжински води до хидрокарбонатно-калциево-натриеви води), алкалността 
им (до 9,0-9,5), минерализацията (до 0,9-1,1 g/l) и температурата им (за миоценските 
и горнокредните води до 16- – до 

-аптските води до 18- -валанжинските 
води – от 20- -югозападната част до 50-  

От направената качествена характеристика на подземните води от 
Североизточна България могат да се направят следните обобщени изводи: 

1.     Подземните води в кватернерните и неогенски отложения, както и пукнатинните, 
пукнатинно-карстови и карстови води от залягащите на различна дълбочина 
водоносни хоризонти и комплекси могат да бъдат използвани директно за напояване, 
за промишлено и техническо водоснабдяване и за комунално-битови цели. 

2.   Една значителна част от разглежданите подземни води отговарят изцяло на 
изискванията на съществуващия БДС 2823/83 за питейно водоснабдяване. Друга 
част (съдържащи предимно незначителни количества амоняк, нитрити, нитрати ) са 
пригодни също за напояване.Трета част са пригодни за такива цели само след 
пречистване. 

 

            2.4.3. Експлоатационни ресурси на основните водоносни хоризонти по 
типове води 

 

           2.4.3.1. Експлоатационни ресурси на порови и порово-пукнатинни води 
 

По същество това са експлоатационните ресурси на подземните води в 
кватернерните и неогенски (плиоценски) отложения.Експлоатационните ресурси на 
поровите води в кватернерните отложения на Добруджанските реки, западно от 
условния вододел на малм-валанжинския водоносен хоризонт (границата между 
двата басейна) са ограничени до 20-30 l/ , а естествените им ресурси са около 40-50 
l/s. 

 

            2.4.3.2. Експлоатационни ресурси на пукнатинни, пукнатинно-
карстови и карстови води 

 

Пукнатинните води са със спорадическо разпространение, дренират се чрез 
многобройни нискодебитни или разсеяни изходища и не могат да бъдат обект на 
концентрирана експлоатация. Ограничен брой водоизточници, които имат малко по-
висок дебит (0,5-1,0 l/ ) са каптирани и вече използвани за локални цели. Общите им 
експлоатационни ресурси не надвишават 10-20 l/s (0,5.106 m3/a). 

 

            2.4.3.3. Сумарна оценка на ресурсите на подземни води и площното им 
разпространение 

 
       Използването на експлоатационните ресурси на поровите подземни води, както 
и на привлекаемите ресурси практически може да се осъществи при “уловимост” 
около 60-70%, т.е. експлоатационните им ресурси ще са реално около 25 m3/s; 
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Използването на карстовите и пукнатинно-карстови води, дренирани от извори не 
надвишава 55-60%, а за пластовите карстови води – “уловимостта” им е 70-75%, т.е. 
експлоатационните им ресурси ще са около 21 m3/s; 
 

       Следователно “реалните” експлоатационни ресурси са около 45-46 m3/s , 
които отговарят на средна по водност година. В суха година може да се очаква до 10-
15% намаление на ресурсите, поради регулиращата способност на водоносните 
хоризонти и комплекси или в многогодишен разрез. Задоволяването на 
промишлеността с технологична вода става главно чрез водоснабдителните системи 
за питейни води, от мелиоративните язовири с местно значение и от собствени 
водоизточници. В някои от фирмите (промишлените предприятия) има 
пречиствателни станции с различни по вид пречиствания. Поради подчертано 
засушливия характер на разглежданата територия, тук трудно може да се говори за 
мащабно използване на собствения повърхностен отток. Независимо от това, за 
задържане на оскъдните местни речни води от снеготопене или през дъждовните 
периоди, са изградени множество малки язовири. Голяма част от тях вече са 
бракувани, а останалите не се използват ефективно и нямат съществено стопанско 
значение. 
            Организираното напояване в разглежданата територия понастоящем е 
напълно преустановено, с изключение на малки масиви на Агротайм, поради 
общоизвестните икономически и организационни причини на мелиоративното ни 
земеделие 
Поради горните причини голямо значение за бита и стопанския живот в поречието 
продължават да имат подземните води, които се използват главно за целите на 
питейното и промишленото водоснабдяване. Тяхното използване е разпръснато в 
цялата територия и се извършва чрез сондажни кладенци, шахтови кладенци, 
дренажи и каптажи. Количествено обхващане на застроените водоизточници е 
извършено чрез получената информация от местните фирми по ВиК, но схемното им 
изображение е невъзможно поради изключително големия им брой. Размерът на 
изчерпваните чрез всеки един от тях води е невъзможно, поради липса на преки 
измервания върху дебита на източника. 
Конкретно за община Исперих  добиването и използването подземни води  за 
напояване е трудно осъществимо поради голямата дълбочина на същите. В 
повечето случаи за да се добива вода с стопанско значение е нужно да се направят 
сондажи чиято дълбочина надхвърля 100-130 м. Това е скъп и  енергоемък процес, 
който не би бил рентабилен за малко стопанство или за бита. 
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3. Практически указания как и кои води могат да се 
използват за напояване - качество на водите и годност за 
ползване 

 

 
            Предметът на правно регулиране на цялата система от нормативни актове, 
обхващащи водния сектор, е определен по няколко различни и взаимно допълващи 
се начина в Закона за водите, където термините „води” в смисъл на природен ресурс 
и „водни обекти” са на централно място. 
           В рамките на правната ни система е налице специализирана правна уредба, 
която регулира отношенията във водния сектор и дейностите по управление на 
водите, а в системата на държавната администрация за управлението и развитието 
на водния сектор е ангажирана широка структура от административни органи. 
           Във външен план съгласно Договора за присъединяване и статута ни на 
страна членка на Европейския съюз, България е поела пътя на транспониране и 
прилагане на изискванията и рамката на европейското законодателство, които в 
областта на водите и опазване на околната среда се развиват непрекъснато и ни 
задължават да следваме тези насоки на развитие. 
          Опазването на водите и водните обекти включва комплекс от разнородни 
дейности и по тази причина предвидените в закона мерки за опазване на 
количеството води и тяхното качество намира уредба на подзаконово ниво чрез 
множество наредби. Тези наредби са издадени на основание на закона за водите и 
са свързани с опазване на качеството на водите, като първата от тях е и актът, в 
който е транспонирана Директива 91/676/ на ЕИО за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от земеделски източници. Ефективното прилагане на тези 
два акта тепърва предстои. Наредба № 18 от 2009 г. по-конкретно урежда основните 
изисквания към качеството на водите за напояване, критериите и показателите за 
оценка на качеството на тези води, въпросите по предотвратяване на увреждането 
на хидротехническите съоръжения от въздействие на водите за напояване, 
мониторинга на качеството на водите за напояване и контрола за спазване на 
изискванията за качеството на водите. Целта на наредбата е да създаде условия за 
гарантиране на здравето и живота на населението и животните чрез опазване на 
почвите, земеделските култури и на качеството на водите във водните обекти от 
възможно неблагоприятно въздействие на водите за напояване и да осигурява 
поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние. Наредбата се 
прилага за повърхностни, подземни и отпадъчни води, които ще се използват за 
напояване на земеделските култури, в тяхното естествено състояние или след 
съответно подходящо третиране. 
           Системите и механизмите на управление на процесите във водния сектор 
трудно биха били възможни без системите за Мониторинг на състоянието на водите 
и водните тела и правилата и задълженията за изграждане и поддържане на 
Националната система за мониторинг на водите, които са предвидени в Закона за 
водите и Наредба №5 за мониторинга на водите. Данните от системите на 
мониторинг на водите следва да дават необходимото основание за почти всички 
управленски решения и прилагането на механизмите на управление във всяко 
направление на дейност във водния сектор, но процесът и механизмите на 
мониторинга не могат да бъдат причислени към механизмите на управление – те по-
скоро ги предпоставят и обслужват.  
Наредба № 18 от 2009 г. е представена в приложение 1 
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4.  Съвременни решения за напояване и тенденции за 
икономия на водата за бита и стопанството 
 

4.1.  История на напояването 
 
            Напояването се използва за увеличаване на влажността на почвата, най-
често с цел да се ускори растежа на земеделски култури особено в райони с 
неблагоприятен климат. 
Археологическите сведения показват, че напояването на земеделските култури е 
възникнало в райони, където естествените валежи са недостатъчни за да могат да 
поддържат влажността на почвата, която от своя страна да осигури разтежа и 
зреенето на съответните култури. Целогодишно напояване на земеделските култури 
се е практикувало още от древността в Месопотамската равнина. С това се е 
постигало редовно поливане на култивираните растения през целия вегетационен 
период. Използваната система от примитивни напоителни канали е осигурявала вода 
до различни земеделски участъци. Древните египтяни са практикували напояване на 
участъци като са се възползвале от ежегодните преливания на река Нил. Древните 
жители се възползвали от преливането на реката като изпълвали площи, 
заобиколени от диги. С водите от Нил са носени  и плодородни наноси, които са 
спомагали за развитието на растенията. Счита се, че по времето на фараона 
Аменемхет III от Дванадесетата династия (около 1800 г. пр.н.е.) са използвани водите 
от естествено езеро на оазиса Фаюм като резервоар за съхранение на излишната 
вода, която се е използвала по време на сухия сезон. 
 

 
 
 
            В Предколумбова Америка, Древна Сирия, Индия и Китай,с цел напояване на 
площи, се използвало терасирането на парцели за напояване на земеделските 
култури. Сложни напоителни системи и системи за съхранение на вода са били 
създавани и от представителите на Индската цивилизация на територията на 
днешен Пакистан и Северна Индия, включително водните резервоари в Гирнар от 3-
то хилядолетие пр.н.е. и системата от ранни напоителни канали от около 2600 
г.пр.н.е. В Персия, ечемик се е отглеждал още през 6-то хилядолетие пр.н.е. в 
райони, където естествените валежи не са достатъчни за израстването и зреенето на 
реколтата. Персия е и страната, в която от 8-ми в.пр.н.е. са развити и 
усъвършенствани специални поливни системи, наречени Qanat. От района на 
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Персия методът е разпространен към Средния Изток, Северна Африка и цялото 
Средиземноморие, и дори Северна Америка. Системата представлява мрежа от 
вертикални вдлъбнатини и леко наклонени тунели издълбани в скалите и стръмните 
хълмове с цел да събират и отвеждат повърхностните води. В Шри Ланка най-
ранните напоителни системи датират от около 300 г.пр.н.е. от времето на 
управлението на крал Pandukabhaya и продължават развитието си през следващите 
столетия, като се превръщат в един от най-сложните напоителни съоръжения в 
древния свят. Освен изграждане на подземни канали жителите на Шри Ланка успяват 
да създадат и редица изкуствени водоеми, които да служат като резервоари на за 
ценната вода. Благодарение на сложните инженерни решения в този сектор, често са 
наричани „майстори на напояването“. Повечето от тези напоителни системи, все още 
съществуват невредими до момента. През вековете са се развивали различни 
техники за изкуствено напояване и пренос на вода – примитивни кладенци, 
циментови канали за вода играещи ролята на тръби; водно колело с прикачени 
съдове за извеждане на вода от водоизточник (първообраз на съвременната помпа). 
Съвременното капково напояване води началото си от 1866 в Афганистан, като за 
целта са били използвани глинени тръби. По-късно е създадена перфорираната 
тръба в Германия. Съвременните капкови емитери са творение на Симча Блас 
(Израел), а първата експериментална капкова система е изградена през 1959 г. Този 
метод за напояване се оказва много ефективен и до края на 60-те години навлиза в 
Австралия, Северна и Южна Америка. 
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4.2. Съвременни решения за напояването 
 
            Водоснабдителната система в наше време е сложна, съдържаща много и 
разнообразни елементи, които осигуряват водохващане, пречистване на водата, 
равномерното   подаване и т.н. 
Елементите на водоснабдителните системи са: 
 Водовземни съоръжения - съоръжения, предназначени да улавят вода и да я 
подават при запазване на природните   качества към водоснабдителната система. 
Това са каптажи, кладенци, дренажи, водовземни кули и други. 
 Черпателни съоръжения - поставят се преди помпената станция за 
изравняване на притока на вода и препомпваното водно количество, съобразно 
възприетия режим на работа на помпите. 
 Помпени станции - помпени съоръжения за осигуряване на съответното водно 
налягане и количество във водоснабдителната система. 
 Пречиствателни станции за обработка на природната вода - комплекс от 
съоръжения за обработка на суровата природна вода с оглед осигуряване на 
нормативните изисквания към нейното качеството преди подаването   към 
водопроводите. 
 Регулиращи водонапорни съоръжения - изравняват часовата неравномерност 
при ползването на вода - напорни резервоари, водонапорни кули и хидрофори. 
 Външни водопроводи - транспортират водата от водоизточника до 
регулиращите водонапорни съоръжения, пречиствателната станция и 
водопроводната мрежа във водоснабдяваната територия. 
 Водопроводни мрежи във водоснабдяваните територии - мрежа от 
тръбопроводи във водоснабдяваната територия за доставяне на необходимите 
водни количества до потребителите. Състои се от главни, второстепенни и сградни 
водопроводни отклонения 
 Общи средства за измерване, необходими за водовземането, пречистването, 
съхранението, преноса, разпределението и измерването на водата до границата със 
сградната водопроводна инсталация или вътрешната (площадковата) 
водоснабдителна мрежа на потребителите. 
 Санитарно-охранителна зона – осигурява защита срещу прояви на тероризъм, 
вандализъм и други действия, насочени към разрушаване на целостта на 
съоръженията и замърсяване на питейната вода. 
 
 
           Водовземане 
  
           Повърхностни води 
 

Водовземането от реки се извършва брегово, руслово или дренажно в 
зависимост от разположението на съоръжението спрямо водоизточника. 
Водовземането от язовири се осъществява или през основния изпускател или чрез 
разполагане на съоръжението в язовирната стена. При водовземане от язовири и 
големи езера се изграждат и водовземни кули, които са разположени или 
самостоятелно в езерото или са вградени в язовирната стена. Изворните каптажи се 
проектират така, че нивото на водата в извора да остава непроменено както по 
време на каптирането, така и след изграждането на каптажа и изворната вода да 
запази непроменени първоначалните си качества. При този вид повърхностни води 
може да се осъществява каптиране на низходящи или възходящи извори. 
Възходящите извори се каптират през дъното на водната камера на каптажа, а 
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низходящите - през отвори в стените на водната камера. 
 

Подземни води 

Подземните води се каптират с вертикални или хоризонтални водовземни 
съоръжения. Вертикалните са тръбни и шахтови кладенци. Когато водоностният 
пласт е с дебелина над 8 m и е на голяма дълбочина от повърхността на терена се 
изграждат тръбни кладенци. При водовземане от водоносен пласт с дебелина от 5 
до 8 m кладенците са шахтови. При мощност на водоносния пласт до 3 m се 
проектират шахтови кладенци от съвършен тип. Хоризонталните водовземни 
съоръжения са дренажи и галерии, към които са допълнени ревизионни шахти за 
вентилация, наблюдение и ремонт. Те се изграждат в безнапорни пясъчни и 
чакълести водоносни пластове при подземни води до 6-7 m под терена и при малка 
мощност на водоносния пласт от 1-2 m. 

 

Помпени станции 

Помпените станции осигуряват необходимото оразмерително налягане и 
водно количество във водоснабдителната система. Чрез тях се предотвратяват и 
избягват кавитацията, нестабилността вследствие ненормални колебания на водата 
и претоварване поради извънредно увеличаване на потреблението. Изграждат се за 
работа по две схеми – с преходен напорен резервоар или с контрарезервоар. 
Напоследък в българското земеделие се усъвършенстват използваните в миналото 
съоръжения за дъждуване и капково напояване. Това се налага от съвременните 
тенденции за ефективно използване на водата, прецизност на подаваната поливна 
норма, устойчиви добиви и занижени експлоатационни разходи за труд. Изборът  на 
подходящия метод за напояване зависи от културата, която се отглежда, формата, 
размерите и начина на ползване на площта. 
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4.3. Гравитачно напояване 
 

 

 
 
          В близкото минало, най-разпространената система в България и най-евтината 
такава е била гравитачното напояване. При нея водата се черпи от полеви основни и 
второстепенни канали, в няйкои случаи се налага и използването на тръби поради 
топографски причини.  Важно е да отбележим, че водата се движи в следствие на 
наклона на терена под въздействието на гравитацията. При този метод е необходимо 
наклонът  на парцела да не е повече от 2,5 – 3%. В напояваната площ водата се 
движи по бразди. По време на движението си през напоявания парцел, водата се 
инфилтрира от почвата (почвата абсорбира водата) и по този начин достига до 
кореновата система на растенията. При този метод водата се придвижва 
неравномерно по посока на наклона и се получава неравномерно поливане в 
различните части на терена. Резултатите от такова поливане са значително ниски, а 
разходът на вода е голям. Единственото предимство на гравитачното напояване е, 
че разходите за оборудване са почти нулеви. Недостатъците от такова поливане са 
неравномерното разпределение на солите в почвата и възможната поява на ерозия. 
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4.3.  Дъждуване 
   
 

 

             Дъждуването  е метод, който наподобява най-близко ефекта на естествения 
дъжд, като в зависимост от геометрията на площта дава възможност за използване 
на пивотни или линейни напоителни системи и тръбно-ролкови системи. Лесни са за 
поддръжка от един човек, тъй като системите са надземни,  това позволява бърз и 
лесен оглед на всички разпръсквачи,  да се извърши навременна подмяна, при 
необходимост. Може да се използват води за напояване без допълнителна 
филтрация и въпросните системи могат лесно да бъдат преместени от една на друга 
площ. Също така могат да се редуват поливни цикли на различни култури. Постига 
се над 90% равномерност на поливното покритие. Дъждуването е рентабилно за 
големи площи по-големи от 100 декара. При дъждуването е недостатък по-голямата 
евапотранспирация, но от друга страна това спомага за създаването на оптимален 
водно-въздушен режим.При ветровито време се получава голяма неравномерност на 
поливното покритие. Също така при горещо време се увеличават загубите от 
изпарения на водата, т.е. увеличава се разходът на вода за напояване.Този метод за 
напояване не се прилага през периода на опрашване на растенията. Важно е да 
отбележим, че при някои растения, намокрянето на техните листа, води до 
заболяването им. 

              4.4.1. Тръбноролкови машини 

             При  тръбно-ролковите машини поливната вода се разпръсква във въздуха 
във вид на изкуствен дъжд и попада върху растенията и почвата. Тези машини 
сехарактеризират с висока степен на механизация на поливния процес. Цялото 
крило или разпръсквач се премества механизирано, а изключването на поливния 
процес е автоматизирано. Това се постига с  регулиране на скоростта на движение 
на разпръсквача/крилото. Могат да се подават различни поливни норми в 
съответствие с биологичните потребности на отглежданата култура, почвения тип, 
фазата на развитие и други. Рентабилно е използването им за големи площи (200 – 
2000 дк.) за напояване на царевица, картофи, зеленчуци, люцерна, технически 
култури и други. Тези машини могат да се изполват при неравни терени с променлив 
наклон, като това не нарушава равномерността на поливното покритие.Машините се 
състоят от : секторен далекоструен дъждовален апарат (разпръсквач) или поливно 
крило (използва се за култури, които изискват по-фино разбиване на водната струя), 
монтиран върху малък колесар; гъвкав захранващ тръбопровод (полиетиленова 
тръба), свързващ разпръсквача с хидрант от напорната мрежа; барабан, върху който 
се навива захранващия тръбопровод, а също служи и за изтегляне на разпръсквача 
с колесаря. Барабанът и цялата носеща конструкция са монтирани върху голям 
колесар, с помощта на който машината може да бъде теглена и позиционирана от 
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трактор. Диаметърът на захранващия тръбопровод може да варира от Ф40 до Ф140, 
съответно дължината му от 120m при най-малките до 750m при най-големите 
машини. 

               4.4.2. Поливни крила (фрегати) 

              Фрегатата е високо ефективна система за напояване на големи площи, чрез 
която се увеличава добива. Първоначалната инвестиция се възвръща многократно 
по време на експлоатационният период  на системата. Предимства на системата: 
оптимизиране процеса на напояване; висока равномерност на полива - 90% в 
обхванатите площи; по-малко разходи за транспорт; високоефективна 
автоматизирана система с възможност да бъде програмирана и да не се нуждае от 
обслужващ персонал. Фрегатите са подходяща за употреба при: 
равни площи непосредствена близост до напоителни канали слети култури, при 
които инсалирането на капково напояване е немислимо. Не е възможно застъпване 
на две съседни съоражения, поради опасността от сблъсък и авария. Взаимо-
заменяемите елементи от структурата правят фрегатата лесна и бърза за 
сглобяване или за подмяна на компонентите и по този начин се намаляват разходите 
за поддръжка. Всички елементи от структурата са 100% горещо галванизирани и 
поцинковани, за да се гарантира защита от корозия. Тази система е създадена за 
автоматично напояване на полета с разчни форми, като квадрат, правоъгълник, 
трапец и др. С други думи, системата се адаптира към формата на полето. Центъра 
на системата е монтиран на количка с четири колела, която следва извивките на 
полето. 
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4.5. Капково напояване   

 

 

              През последните години капковото напояване се утвърди като една от най-
напредналите техники за поливане в селското стопанство, тъй като има голям 
потенциал за увеличаване на добивите и намаляване на използваните вода, торове 
и труд. При правилно проектиране, изпълнение и управление системите за капково 
напояване при много култури се оказват доста по-ефективни в сравнение с 
традиционните методи на поливане. Те доставят вода, а също и торове, над или в 
почвата само в зоната на корените. Водата се отделя на малки количества – капки, 
но в дълги периоди. Така се постига постоянна оптимална влажност на почвата само 
в нужните участъци, без излишни разходи. 
              Капковото напояване е модерен избор за организация на поливането в много 
стопанства, който им помага да достигнат задоволителни нива на автоматизация, 
екологосъобразност и конкурентоспособност. Този метод на напояване е най-
ефективен и икономичен за оранжерии, зеленчуци, овощни градини, лозя и някои 
видове маслодайни култури. Подходящи за капково напояване са много култури, 
отглеждани у нас – грозде, дини, пъпеши, тикви, домати, зеле, лук, краставици, грах, 
спанак, слънчоглед, фъстъци, ягоди, памук, овощни видове и други. 
Същността на капковото напояване е контролираното доставяне на малки 
количества вода на почвената повърхност или в почвата само в зоната на 
кореновата система на растенията. Почти 95% от водата, използвана при този метод, 
се усвояват. Водата попада в почвата чрез малки капкообразуватели, поставени 
върху или вградени в тръбопроводна система, свързана с водоизточник. 
Водопреносната система при капковото напояване може да бъде разположена на 
повърхността на почвата или да се вкопае в нея. Целта на този метод е растенията 
да получават оптимални количества вода (и торове, ако системата се използва и за 
фертигация), така че да не губят енергия от липсата им, и да дават максимален 
добив. Капковото напояване лесно се автоматизира, така че растенията да се 
поливат по зададен от Вас график, който можете да коригирате по всяко време. В 
съвременните системи режимът на поливане се контролира и автоматично в 
зависимост от климатичните условия. 
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 Капкови емитери 
 
            Капкообразувателите или емитерите на капки са различни видове – капкови 
ленти, външни и вградени капкообразуватели за капкови тръби, емитери за 
мъглуване, секторни и пълнокръгови микро-спринклерни емитери за микрооросяване 
и мкродъждуване. Капковите ленти са линейни емитери, представляващи 
тънкостенни тръби. Капките вода се излъчват по цялата дължина на тръбата от 
емитиращи устройства, които могат да се разположат на различно разстояние едно 
от друго в зависимост от нуждите от напояване. За да се отговори на изискванията 
на различните култури и терени, лентите се предлагат с разнообразни дебелини на 
стената, диаметри и дебити. Те се продават в готов за инсталиране вид, без 
необходимост от допълнително монтиране на копкообразуватели. Изготвят се от 
материали, който са устойчиви на UV лъчи и могат да се рециклират. 
Повърхностните емитери са малки пластмасови устройства, които отделят малки 
капки от потока, който се движи по тръбата. Тръбите обикновено са полиетиленови и 
се наричат още капкови маркучи. След това водата се движи през почвата чрез 
капилярния поток и създава влажен кръг, размерът на които зависи от типа на 
почвата, дебита и графика за напояване. Повърхностните излъчватели са 
прикрепени към стената на PE тръби чрез вмъкване на емитерната основа в 
прецизно оформена дупка. Тези емитери предлагат на потребителя възможността 
той да определя местата на поставянето им. Като техен недостатък се отбелязва, че 
потребителя сам трябва да инсталира емитерите върху тръбата. Вградените 
емитери имат сходни функции с повърхностните. Разликата при тях е че се полагат в 
тръбите по време на тяхното производство, в процеса на екструдиране на 
полиетилена. Могат да са плоски или цилиндрични и са прикрепени към вътрешната 
стена на тръбата, чрез контролирано загряване. При тях се спестява труда за 
крайния потребител, защото не се налага той да поставя емитерите. Гъвкавостта на 
системата не е засегната, тъй като при необходимост могат допълнително да се 
поставят нови устройства. А и продуктите се предлагат с различни дебити, така че да 
отговорят на различни нужди. Основно предимство на вградените емитери е, че 
позволяват инсталиране на капковите тръби вътре в почвата, с което запазват 
повърхността й суха и така осигуряват значителни спестявания. Към капковите 
емитери се отнасят и някои устройства, които не излъчват капка, а микро-струи. 
Такива са емитерите за микро-мъглуване и микро-дъждуване. Те са пластмасови 
устройства, които се монтират на щрангове и се използват като допълнение към 
традиционното капкообразуване. Микромъглуването има за цел манипулиране на 
влажността и температурата, когато това се налага, а микро-спринклерите се 
поставят при необходимост от допълнително напояване. Те могат да разпръскват 
струи в полукръг, в пълен кръг и в различна траектория, което дава голяма гъвкавост 
на системите. Техен недостатък е, че капките се разпространяват чрез въздуха и 
поливането се влияе от вятъра. 
             Капковите напоителни системи са сравнително евтин и много ефективен 
начин за поливане в селското стопанство. Залагайки на бавно и продължително 
доставяне на вода непосредствено над или под повърхността на почвата, капковото 
напояване минимизира изпарението от почвата и от листата, а също и почвения 
отток. Това намалява значително загубите на вода при поливане. Със съвременните 
системи за капково напояване можете да постигнете 40-70% спестяване на вода в 
зависимост от културите. При краставиците например се получава близо 56% 
пестене на вода и 48% увеличаване на добива, при гроздето цифрите са съответно 
48% и 23%, а при доматите – 42% и 60%. Системите за капково напояване 
позволяват едновременно с поливането към водата да се добавят водоразтворими 
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торове и химикали. Доставяни така, те се разпределят равномерно във времето и в 
почвата, използването им от растенията е по-ефективно, а необходимите количества 
от тях намаляват. Това рационализиране на процеса е предпоставка за по-
икономично и екологично земеделие, а продукцията безспорно е по-здравословна. 
При капковото подаване на вода има по-малки колебания в почвената влага в 
областта на кореновата система, което предпазва растенията от стрес. В същото 
време големи площи извън диапазона на кореновата система не получават вода, 
защото там не е нужна. Така спестяването на вода при този метод на поливане може 
да се изрази и в други цифри. При овощните култури например, областта на мокра 
почва може да бъде 10% от общата площ на новозасадени култури и 60% от площта 
на зряла култура. Допълнително предимство на капковото напояване включва 
ефекта на защита от ранните студове. В области, където се използва, няма излишък 
на почвена влага и изпарение, с което температурата на повърхността на почвата е с 
2-3 градуса по-висока в сравнение с други методи на поливане. Това разширява 
интервала от време за събиране на реколтата на есен. Освен това веднъж 
поставена, системата не е необходимо да се мести. Ерозията на почвата е сведена 
до минимум. Автоматизирането на процеса позволява да се гарантира уеднаквяване 
на подаването на вода до всички растения, така че растежът им да е оптимален, 
предвидим и еднакъв. Тъй като листата не се мокрят, вероятността от заболявания, 
разпространявани чрез контакт с вода, намалява. В допълнение към предимствата 
тук може да се посочи и намалената необходимост от работна ръка. А освен това се 
работи при по-ниско налягане в сравнение с други видове напояване, което 
намалява енергийните разходи. В някои случаи обаче, системите за капково 
напояване може да не са най-подходящия вариант. Като техен недостатък се 
отбелязва, че за големи площи може да е по-удачно да се използва спринклерно 
напояване, вместо да се инсталират стотици метри капкови маркучи. Тази преценка 
зависи от отглежданите култури, размера на площите, състоянието на почвите и се 
прави от специалисти. Други възражения срещу капковото напояване са свързани 
със скъпото оборудване за филтриране на водата, за да не се запушат емитерите. 
Има опасения и че при хълмист релеф разпределението на водата се нарушава. 
Друг риск е ограничаване на развитието на корените само в малкия обем на 
влажната почва. За да се избегнат подобни нежелани ефекти, е необходимо 
поливната система да се избере, проектира и изпълни от специалисти с 
подходящите качествени материали, и разбира се, да се поддържа и експлоатира 
според препоръките на производители, търговци и проектанти. Внимателното 
проучване на всички оказващи влияние фактори като топография на терена, вид и 
състояние на почвата, климатични особености, хидроложки характеристики и 
особености на културите, е от съществено значение, за да се проектира най-
подходящата система за капково напояване. 
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4.6. Автоматизация и регулиране на процеса за напояване 

 
           Системите за капково напояване позволяват лесно автоматизиране. То 
открива редица възможности за потребителите. Благодарение на автоматичния 
контрол на системите може да се задава, променя и спазва желан от Вас режим на 
поливане – с точните дози вода, през определени интервали, с необходимата 
продължителност, и то без необходимостта от работна ръка. При по-модерните 
системи имат възможност за свързване на сензори за дъжд, които блокират притока 
на вода, ако вали или сензори за влажност на почвата, които биха коригирали 
стойностите на определено ниво. Ако теренът Ви включва няколко поливни района, е 
необходимо да се използват няколко едноканални контролера или един 
многоканален контролер. Последните позволяват програмиране на 4-12 режима на 
поливане за всяка поливана зона поотделно. Ако имате четири или повече зони за 
напояване, разходите за автоматизиране са по-ниски с един многоканален 
контролер, отколкото с използване на няколко едноканални. Има различни дизайни 
за едноканални контролери, които обикновено се инсталират директно на 
тръбопровода, доставящ водата на напоителната система. Многоканалните 
контролери се инсталират отделно и се свързват с кабели. Обикновено управляват 
от 2 до 24 поливни зони. Контролерите се захранват от електрическа мрежа или 
батерии. Те регулират електромагнитни клапани по дефиниран от потребителя 
график. Някои модели контролери позволяват дистанционно управление и 
захранване от фотоволтаични батерии. 
 

Филтри 

 
           Те са задължителен компонент от системите за капково напояване. Може да 
липсват само в случай че използваната вода идва от пречиствателна станция. 
Филтрите служат за премахване на органични и неорганични замърсявания от 
водата, които потенциално биха могли да запушат емитиращите устройства. При 
капковите напоителни системи в областта на селското стопанство обикновено се 
използват пясъчни, дискови и мрежести филтри, както и хидроциклони. 
Почистването може да става ръчно, полуавтоматично или автоматично. Пясъчните 
филтри премахват фини твърди суспендирани примеси и неразтворени органични 
замърсители в диапазона от 25 до 1000 микрона. Те използват трошен кварцов пясък 
като филтриращ материал. Дисковите филтри се прилагат за отделяне и на твърди 
частици и на органична материя. Наричат се дискови, тъй като водата се филтрира 
между дискове. Мрежестите филтри са по-ефективни в отделяне на суспендирани 
частици. Хидроциклоните имат конусовидно тяло и действа чрез центробежни сили, 
отделящи твърдите частици, по – тежки от водата.  

           Инжектори за торове и химикали. 

           Заради начина, по който водата се освобождава при капковото напояване, 
често традиционното прилагане на торове на повърхността се оказва неефективно. 
Затова капковите напоителни системи обикновено смесват водата с водоразтворими 
торове. Методът е известен като фертигация. Ако се включват и химически 
препарати за растителна защита (пестициди) и химикали за периодично пречистване 
на системата (хлор и сярна киселина), говорим и за химизация. Инжекторите за 
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химикали и торове са устройствата за въвеждане на хранителни вещества и химични 
препарати към водата за поливане. Включени към капковото напояване те 
осигуряват нужните вещества директно в кореновата система бързо и ефикасно, без 
излишни разходи. Инжекторите действат чрез засмукване на странична течност, в 
резултат на намалено налягане в стеснената зона, където скоростта на водата се 
увеличава. За целта се използват дозиращи помпи – мембранни помпи, бутални 
помпи и аспиратори. Те обикновенно са под автоматичен контрол.  

Предпазни и регулиращи вентили 

           Използват се вентили за периодично почистване на компонентите от 
натрупани органични и неорганични отломки, които биха могли да запушат 
емитиращите устройства, ако останат там. Те могат да бъдат ръчни вентили, 
монтирани в краищата на основните и страничните линии; полуавтоматични клапани, 
които действат само при стартиране или спиране; или напълно автоматизирани 
електромагнитни вентили. Въздушно-вакуумни предпазни клапани се прилагат, за да 
се избегне обща повреда в апаратурата, спукване на тръба или нейното запушване. 
Те експулсират въздуха, който се натрупва в тръбопроводната мрежа по време на 
стартиране и експлоатация. Използват се също и за да се позволи на въздуха да 
влиза в мрежата при изключване. По този начин се избягва нежелан вакуум в 
тръбопроводите и в емитиращите устройства, който може да предизвика обратен 
поток и замърсяване на системата. Предпазните клапани обикновено се инсталират 
в точките от системата с най-голяма надморската височина, на контролни пунктове, 
както и на периодични интервали от тръбопроводните линии. Вентилите за 
регулиране на налягането са за защита на веригата от компоненти от прекомерен 
натиск. Те са особено важни в системите за капково напояване, тъй като 
пластмасата и полиетилена са материали, по-слабо устойчиви на налягане в 
сравнение с тези, използвани при конвенционалните системи за разпръскване на 
вода. 
 

Помпи 

Електрическите водните помпи биват няколко вида според конструкционните 
си характеристики и начин на действие:  

 наземни или потопяеми 

 за чиста или отпадна вода 

Наземните се различават по тип, като могат да бъдат: центробежни, хоризонтални - 
многостъпални, вертикални- многостъпални, сондажни, инжекторни, дозаторни, 
канални и циркулационни. В сферата на битовото водоснабдяване и 
селскостопанското такова  се използват центробежни, периферни, хоризонтални - 
многостъпални, вертикални- многостъпални, сондажни и дозаторни. 
Стационарните(наземни) помпи се монтират на сухо място, защитени от атмосферни 
влияния. Самозасмукващите водни помпи са могат да засмукват от дълбочина до 8-
9м. Подходящи са, както за хидрофорна система, така и за напояване на градини от 
кладенец, язовор, река, резервоар и др. Самозасмукващи инжекторни помпи, 
подходящи за сондажи и кладенец с дълбочина над 9 метра. При този тип помпи, 
монтажът се извършва посредством две тръби, с външен инжектор и смукател. 
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Максималната дълбочина на засмукване при тях е до 45м дълбочина. 
Центробежните помпи засмукват от дълбочина не повече от 7м. Много тихи при 
работа, те са много подходящи за хидрофорни системи в комплект с електроника 
и/или разширителен. Подходящи са предимно за чиста вода, без абразивни частици. 
Течности химически не агресивни към материала, от който е изградена помпата. 
Много икономични и компактни по размер.Многостъпалните помпи (хоризонтални и 
вертикални) са за подкачване на вода и поддържане на налягане при необходимост 
от по- големи дебити и налягане. Дълбочина на засмукване до 9м. Сондажните 
помпи се избират спрямо ширината на сондажа. Те са с диаметър от 75мм/3цола/, до 
300мм /12 цола./ Освен електрическите помпи се използват още бензинови и 
дизелови помпи. В много от случаите около земеделските масиви няма ток и това 
налага изполването им. 

 

Тръбопроводи 

Те представляват конструкции, състоящи се от различни елементи като: тръби, 
тръбопроводнидетайли и арматура(арматурни елементи) от сглобяем и несглобяем 
тип.Технологичните тръбопроводи се класифицират по различни характеристики. В 
зависимост от тяхното разположение в пространството те се групират в две основни 
групи - надземни и подземни. По-разпространени са надземните тръбопроводи, 
поради тяхното по -лесно обслужване и технически надзор. На тръбопроводите се 
монтира арматура, която има следното предназначение: пропуска, спира и изменя 
количеството, налягането и посоката на преминаващото през нея работно вещество, 
предпазва тръбопроводите и съоръженията от недопустимо високо налягане; не 
допуска движение на работно вещество в обратна посока. 

Резервоари 

           Към днешна дата с оглед на климатичните изменения, засушаване и 
интензивни валежи се налага съхраняването на водните маси с цел по-нататъшното 
им използване. За съхраняване на водни маси, които да са на разположение за 
поливане, се използват открити или затворени, подзени и надземни резервоари в 
различни размери, форми и материали – микроезера, канали, силози. 

Полиетиленови резервоари 

По форма биват кръгли, цилиндрични, квадратни и др. Според начина на 
инсталиране биват за надземен монтаж или за вкопаване в земята. Предлагат се с 
различна вместимост,  най- често от 100 л до 50000 л. Лесни са за монтаж и 
еклплоатация. Имат UV покритие което ги прави устойчиви на външните влияния. 

Мембранни езера, канали, силози 

Друго решение за изграждане на резервоар е изполването на 
водонепропусклива мембрана. По този начин може да се направи резервоар на 
произволно място. Fire tone EPDM Geomembranе е икономически ефективна 
система за изграждане на напоителни езера и канали за съхранение на ценните 
водни ресурси. Успехът на системата в тези приложения се дължи на доказаните 
трайност, физически свойства и ниски разходи за монтаж. Fire tone EPDM 
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Geomembrane е еднопластова синтетична каучукова хидроизолационна мембрана, 
съставена от етилен-пропилен-диен-мономер, смесен с въглеродни сажди, масла и 
втвърдяващи агенти. Системата има висока степен на гъвкавост и позволява 
инсталирането им в различни климатични условия. Високата еластичност – над 
300%, дава възможност на мембраната да се разтяга и да приляга на всякакви 
форми и терени. Друго решение с ЕПДМ хидроизолационни системи за изграждане 
на резервоари, езера, канали и напоителни системи предлага Carli le SynTec. 
Полагат се свободно върху уплътнено почвено легло или върху разделителен пласт 
геотекстил в случаите, когато основата е бетонова. Отделните платна се свързват 
помежду си или със снаждащ цимент или специален грунд.. 
Sure-Seal ЕПДМ (етилен-пропилен-диен-термополимер) e черна, неусилена 
мембрана с дебелина 1.1мм или 1.5мм. Прилага се като хидроизолационна защита 
при резервоари, водохранилища, напоителни канали и декоративни езера. Друга 
модификация е Sure-Seal ЕПДМ е усилена мембрана с дебелина 1.1 мм или 1.5 мм. 
Армираната основа, която е от полиестерна тъкан е сертифицирана по стандарта 
ASTM D4637 и ANSI/RMA IPR-2. Прилага се като хидроизолационна защита при 
резервоари, водохранилища, напоителни канали, декоративни езера и други. Друг 
вариант за съхраняване на вода са поцинкованите резервоари GENAP. Гарантират 
конструктивна здравина, механична якост и висока сила на опън. Покритието от 
0.5мм е от висококачествен PVC филм - Aquatex Plu  и защита от UV-лъчение. 
Сглобяемите резервоари за вода с покритие Aquatex Plu  са предназначени за 
съхранение на вода за напояване, питейна вода и дъждовни води. Така 
резервоарите представляват трайна и функционална система за съхранение на 
вода. Предлага се предварително филмиране – вътрешно и външно по желание на 
клиента. Специално цинково покритие защитава конструкцията. Изборът на терен за 
инсталиране при открити земеделски площи –лозя, овощни градини и зеленчукови 
градини се съобразява с наличната инфраструктура и особеностите на терена. 

Оборудване за фертигация и химизация в селското стопанство 

           През последните две десетилетия една от техническите концепции  която се 
наложи на пазара за устойчиво земеделие е фертигацията (от английските думи 
fertilizer - тор и irrigation – напояване). Това е ефективен метод за внасяне чрез 
напоителната система  торове, подобрители на почвата и други химични препарати. 
Химизацията е близък процес, но при него внасяните с поливната вода субстанции 
са препарати за растителна защита - инсектициди, хербициди, фунгициди и други 
пестициди. Основно предимство на методите е осигуряване на оптимално поливане, 
торене и защита при нисък разход на вода, торове, препарати и труд. Оборудването 
за фертигация и химизация е крачка напред в  съвременното земеделие. 
Стандартното ръчно торене води до неправилно разпределение и до малко или 
прекалено дозиране с различните препарати. 
В продължение на години земеделските стопани използват фертигация и химизация, 
за да приложат торове, подобрители и пестициди в напояваните територии чрез 
напоителната система. Този подход им дава възможност за по-добър контрол върху 
това къде, кога, в какви концентрации и от кое вещество се подава на културите. 
Едновременно с това намаляват труда, разходите за вода и други суровини, а 
добивите се увеличават. Те се разтварят във водата и докъдето достига тя, достигат 
и торовете, а имено до кореновата система на растенията, където се усвояват 
пълноценно. Освен това така торовите препарати се прилагат само там, където е 
необходимо, в подходящи количества и в правилния момент. Химизацията е подобен 
процес, с тази разлика, че процесът е по-рестриктивен, поради потенциала на 
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препаратите за растителна защита да причинят вреда на хората и всички останали 
компоненти на околната среда. И двата метода се използват широко в съвременното 
земеделие, а оборудването за провеждането им става все по-надеждно и достъпно 
за употреба. Очевидни предимства на фертигацията и химизацията са спестяването 
на труд и техника, време както и на скъпи химикали и торове. 
Повечето вещества, необходими за растенията, са подходящи за подаване чрез 
напоителната система, а именно  азотни, нитратни, карбамидни, фосфатни, 
амониеви и калиеви торове. Извършва се анализ на физичния и химичния състав на 
почвата, за да се определи какви торове и в какви количества ще се подават. 
Предимство при фертигацията е, че при преминаване през различните вегетационни 
фази, много лесно, бързо и точно може да се реагира чрез промяна в програмата на 
системата, така че културите да получат адекватни хранителни режими по време на 
развитие на корен, разлистване, цъфтеж и плодородие. 
Водата използвана за процесите на фертигация и химизация трябва да се съхранява 
във водохранилища, разервоари и контейнери, отделно от водата за битово 
водоснабдяване, с цел да се избегне риск от замърсяване на питейни води. 
Препоръчва се използването на възвратни клапи с цел предотвратяването на 
връщането на смесена вода с препарати към водоизточника. 
Дозиращите помпи са ключов елемент от оборудването за фертигация и химизация 
Торовите или химическите инжектори по своята същност представляват дозиращи 
помпи. Те разпределят равномерно разтвори на торове и препарати за растителна 
защита в цялата напоителна система и цялата напоявана територия. Те инжектират 
необходимото количество от разтвора в напоителната система, където той се смесва 
с водата за напояване. Когато спринклерите или капкобразувателите отделят 
поливната вода, заедно с нея до корените или надземните част на растенията и 
почвата достигат  торовете и пестицидите. Съвременните  инжектори използвани в 
селското стопанство нямат нужда от външен източник на захранване. Те разполагат с  
хидравличен мотор който се  задейства от налягането на водата в напоителната 
система. 
 
 

Мулчиране 
   

Мулчирането е метод при който се покрива почвата със покривало (растително 
или синетично). Мулчирането регулира влажността  и въздушния режим на  почвата. 
Освен това предотвратява поникването на плевели и ограничава по този начин 
преносителите на болести и неприятели. Не на последно място мулчирането 
намалява колебанието на денонощната температура на почвата . Подходящи 
естествени  материали за мулчиране са окосената трева, сламата, влакнестият торф, 
оборския тор, свежият компост, пясъкът, дървесните стърготини и др. Мулчът се 
разстила върху оплевената и прясно обработена почва, като дебелината на 
покриващия слой трябва да е  около 6-8 см. Важно е да се отбележи, че при  
засушена почва предварително се прави поливка. След слягане и разлагане на 
растителния материал той може да се зарови в почвата, чрез което се обогатява 
хумусното й съдържание. На последък се масово се използва полиетиленовото 
фолио за мулчиране. Това синтетично производство се налага заради лесната и 
бърза манипулация  и относително ниската цена. Намира широко приложение  при 
ягодите и при някои зеленчукови култури. 
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5. Съоръжения за напояване на малки земеделски 
стопанства – зеленчуци овошки на открито или в оранжерии 
 
5.1 Практически насоки за ефективно напояване на често отглеждани 
земеделски култури в ра она 
 
             5.1.1. Лозя 

             Лозата е растение с повишена сухоустойчивост, но в зависимост от 
физическите и механичните свойства на почвата, от количествата паднали валежи 
се извършват няколко поливки. При климатични условия в България  има често 
летни продължителни засушавания, падналите валежи са обикновено слаби – 5-15 
1/м2, които са твърде недостатъчни за лозата, поради което се налага поливане на 
лозовите насаждения. Поливките са 1-2 от края на юни до средата на август. 
Последната поливка може да се направи в началото на прошарване на гроздето. По-
късните поливки при винените сортове понижават захарното съдържание на гроздето 
и забавят неговото узряване. Напояването на десертните сортове и белите винени 
сортове се пракратява най-късно 30 дни преди гроздобера, а за червените винени – 
около 40-45 дни преди гроздобера. Прилагат се няколко вида напояване, а именно : 
гравитачно, дъждуване и капково. Гравитачното напояване – повърхностното 
напояване по бразди е подходящо за лозя с наклон до 2.5- 3 % наклон. Разстоянието 
между браздите зависи о ширината на междуредията и от инфилтрацията на 
почвата. При разстояние 1,4-1,6 м се прокарва една бразда. При излужени 
черноземи междубраздовото разстояние трябва да бъде 1 м, а при по-леките почви – 
60-80 см. При широкоредовите лоза се прокарват 2 до 3 бразди в междуредие 
дълбоки 15-20 см, широки в горната част 30-40 см и отстоящи от реда не по-малко от 
50 см. Поливната норма е от 80-120 литра на кв.метър. 

            Напояване чрез дъждуване - прави се с дъждовални тръбно-ролкови машини. 
Прилага  се в лозовите вкоренилища, но по този начин могат да се напояват и лозя с 
пресечен релеф и по-големи наклони. Осигурява сравнително равномерно 
разпределение на водата и по-икономичното й изразходване. Не е приложимо обаче 
при ветровити места, тъй като равномерноста на поливане рязко намалява. 
Капковото напояване е най-ефективния метод  за качествено напояване на лозята. 
То се осъществява със капкови инсталации. Икономия на вода е от порядъка  30-
60% на поливната норма, има правилно разпределение на водата по дължина на 
лозовия ред(над 90% равномерност) , използва се за напояване на терени със 
сложен релеф, плитки и каменисти почви.  Подадената от източника вода, 
навлажнява и част от междуредието, така че през по-голямата част от вегетационния 
период се поддържа влажност в оптимални за развитието на лозовото насаждение 
граници, което създава условия за извършване на различните агротехнически и 
други мероприятия, независимо от поливния процес. Правилно оразмерена 
поливната норма, като разлика между евапотранспирация (ЕТР) на културата и 
валежите от предходния ден или период, малкият воден запас намалява 
филтрацията по дълбочини и поддържа отношението въздух-вода в активния почвен 
слой в оптимални граници. Това предпазва лозята от асфикция и цианогенна 
интоксикация на чувствителност към овлажняване дори и при сравнително тежките 
почви. Много голямо предимство на капковото напояване на лозята е това, че е 
възможно едновременно с поливането да се извършва и торене – използват се 
торосмесители. Внасянето на торовете чрез поливната вода при капкуването се 
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оказва по-ефективно, отколкото внасянето в бразди на фосфор и калий или 
повърхностно разпръскване на азот и калий. Чрез филтрацията на водата 
хранителните елементи, включително и фосфора, се придвижват много по-бързо на 
дълбочина и към периферията на навлажнени обеми, в резултат на което 
усвояването им от растенията се ускорява. Автоматизация на поливния процес, 
създава най-благоприятен за лозата режим на почвено хранене и овлажняване. 
Влагозапасяването на лозата е нужно да се направи когато през есенно-зимния 
период няма достатъчно влага в почвата, където са разположени корените на 
лозите. Извършва се с поливна норма 150-200 л/м.кв. от ноември до края на март в 
дните, когато температурите на въздуха са положителни и почвата не е замръзнала. 
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            5.1.2. Овощни дървета 

 Климатични условия у нас се характеризит се със сухо и топло лято, 
напояването е едно от задължителните агротехническите мероприятия, които 
въздействат най-благоприятно върху растежа и плодородието на растенията в 
овощната градина. Всички овощни видове през първата година след засаждането се 
нуждаят от 3-4 поливки, а ябълката, крушата на дюлева подложка, прасковата и 
дюлята – през всички възрастови периоди. Дълбокото разположение на корените на  
овощните дървета възпрепятстват  използването малките количества валежи – 5-
15л/м2. При определяне на поливната норма на овошките те не бива да се имат пред 
вид. При проведени опити с овощни растения показват, че напояването увеличва 
добивите с 50 до 100% и подобрява чувствително качеството на плодовете. 
Растенията употребяват многократно повече вода от количеството на останалите 
растения. За образуването на 1 килограм сухо вещество овощните растения 
транспирират от 200 до 500 литра вода. Денонощното водопотребление на овощните 
растения зависи от периода на годината. През месеците април, май и юни той е от 
1,7 до 3м3/дка, а през горещите юли и август- до 6м3/дка. Ябълката при пълно 
плододаване общото водопотребление през вегетационния период при предполивна 
влажност 80% от ППВ е 550-690м3/дка. Максимумът се достига през юли-
3,80м3/дка/ден. Прасковата при плододаващите растения общото водопотребление е 
от 600 до 710м3/дка. Вегетационните изменения на средно денонощното 
водопотребление зависят от срока на узряване на плодовете. Данните показват, че 
през вегетационния период и особено през летните месеци у нас са много по- големи 
в сравнение с количеството на валежите, което за повечето райони на страната е 
около 300 мм. Останалата необходима част трябва да се осигурява чрез напояване. 
Растенията не могат да използват цялото количество вода, което е попаднало в 
почвата чрез напояване или валежи. Частта от водата, отговаряща на максималната 
почвена хигроскопичност се нарича мъртъв воден запас. Когато влажността в 
почвата е 1,5 до 2 пъти по- висока от максималната почвена хигроскопичност, 
растенията изпадат в състояние на трайно засъхване. Тази граница се нарича 
коефициент на увяхване. Предполивната влажност на почвата в овощните 
насаждения трябва да бъде 80% от ППВ. За да се определят сроковете за 
напояване, могат да се използват следните методи: 

Тегловно- термостатичен метод (в % към сухото тегло); тензиометрично (чрез 
величината смукателна сила); кондуктометрично (чрез електрическо 
съпротивление); радиометрично (по броя на наличните водородни атоми) и др.; 

 Физиологични и биометрични показатели, за които са установени гранични 
стойности и функционални зависимостипри основните обощни култури; 

Биоклиматичен метод. Поради трудното приложение на първите два метода, най- 
широко приложение намира разчетния биоклиматичен метод. Чрез него е 
възможно да се определи средното денонощно водопотреблениена овощните 
култури на по- големи райони и бързо да се даде прогноза чрез т.нар. 
информационно- съветваща система (ИСС). Когато са налице възможности за 
научно определяне на сроковете на напояване, като ориентировъчни могат да се 
приемат сроковете свързани с фенофазите на развитие на овощните култури. 

 Поливки в началото на вегетационния период- при оптимално навлажняване в края 
на март цъфтежът и оплождането протичат нормално, цъфтежът на леторастите се 
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активизира. Поливна норма е количеството вода, което е необходимо да навлажни 
коренообитаемия почвен пласт. Счита се, че поливната норма на встъпили в пълно 
плододаване овощни дървета е 50-120л./м2 или 50-120м3/дка. При леките и 
пропускливи почви се полива с по-малките норми, но по-често, а при по-тежките – с 
по-големи норми, но по-рядко. 

Главната маса от корените на овощните растения най-често е разположена на 
дълбочина до 1м, затова в повечето случай в практиката се смята за достатъчно при 
напояването онова количество вода, с което в напоявания терен се насища до 
пределна полска влагоемност почвен пласт с дебелина 1 метър. При песъчливи 
почви и изобщо при по-леки и пропускливи почви и при дълбоко разположение на 
кореновата система може да се наложи с напояването да се овлажнява до пределна 
полска влагоемност почвата на дълбочина до 1,5 м. Завяхването на листата при 
едногодишните растения е признак, по който може да се съди за необходимостта от 
напояване, при овощните растения то показва, че те отдавна са изпитали недостиг 
на вода и са чувствително засегнати от сушата. При определяне срока на поливане 
се взема под внимание преди всичко влажността на почвата и вида и. 

Поливки в началото на вегетационния период (една или две). Оптималното 
навлажняване на почвата в края на март допринася за нормалното протичане на 
цъфтежа и оплождането и за активен растеж на леторастите. Вредният ефект на 
засушаването върху процента на вързалите цветове и силата на растежа на 
леторастите през този период не може да бъде компенсиран с по-късни поливки. При 
голямо засушаване, се препоръчва и поливане 10-15 дни след прецъфтяването. 

Поливка след юнското опадане на завързите (през първата половина на юни). Тази 
поливка е благоприятна за нормално нарастване на завързите и на незавършилите 
растежа си леторасти. 

Поливки през най-сухите месеци на вегетационния период (юли и август). Тези 
поливки са по време на интензивното наедряване на плодовете на къснолетните, 
есенните и зимните сортове. Особено благоприятно въздействие върху овошките  
оказва оптималното навлажняване на почвата през последния месец преди 
беритбата. Тези поливки следва да се прекратят около 10-15 дни преди беритбата. 
Това избягва напукването на плодовете на костилковите овощни видове и се 
подобрява съхраняемостта на семковите – ябълки и круши. 

Поливки след беритбата на плодовете. Тази поливка се създава условия за 
нормално запасяване и закаляване на овощните растения, което повишава тяхната 
студеноустойчивост и осигурява силен растеж в началото на следващия 
вегетационен период. 

При суха есен се налага и една поливка по време на листопада. Така ще се избегне 
зимното изсъхване на клонките и ще се осигурят условия за нормално 
функциониране на корените през зимата. 
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           5.1.3. Домати 
 

При климатичните условия на България, за да се осигури нормален добив, 
доматите се нуждаят от редовно напояване. Общото количество вода, което 
растенията изразходват за транспирация и се изпарява от почвата от един декар 
площ при нормална гъстота на растенията за една година е: 
 
- ранно полско производство – 750 м3 . 
- средноранно полско производство – 850 м3 . 
- късно полско производство – 600 м3 
- безразсадови домати – 700 м3 
 
    В зависимост от фазите на развитие растенията променят своите изисквания 
към влагата. В началото на формиране на плодовете до първото и второто съцветие 
в почвата се поддържа ниска атмосферна влажност, като поливките се провеждат 
през 10-14 дни с 30-40 л/м2, по време на узряването и беритбата на плодовете през 
4-8 дни с 30-40 л/м2.  
 
           Недостатъчната влага в почвата предизвиква окапване на цветовете, 
образуване на дребни и с груба консистенция плодове. Резките промени на влагата в 
почвата довеждат до неравномерен растеж и напукване на плодовете. Високите 
температури, силното засушаване и ниската атмосферна влажност водят до поява 
на върхово гниене по доматите. По долната част на плода се образува черно 
воднисто петно, което се разраства и обхваща по-голямата част от плода, като го 
прави неизползваем. 
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            5.1.4. Пипер 

 Една от най-важните грижи при отглеждането на пипера е навременното и 
правилно поливане. У нас пиперът се отглежда изгключително при напояване. Много 
често се правят фатални грешки с неправилното напояване на пипера. Особено зле 
се отразява поливането с много студена вода. Оказва се, че  регенеративната 
способност на кореновата система на пипера е много слаба. Възстановяването на 
дейността на кореновата система на пипера се обуславя от наличността на комплекс 
от фактори (топлина, въздух, оптимална влага, хранителни вегщества в лесно 
усвоима форма) и става за по-продължителен период от време. И най-малките 
нарушения в температурния, водния и въздушно-газовия режим на почвата могат да 
доведат до сериозни смущения в развитието на растенията и ако тези нарушения са 
по-големи, да причинят дори пълното им загиване. Първото поливане се прави при 
разсаждането. Със следващите поливки не трябва да се бърза. Известно леко 
завяхване на растенията през най-горещите часове на деня не е опасно и не 
означава, че те се нуждаят от вода. Необходимо е да се наблюдават внимателно 
растенията и състоянието на почвената влага. Във всички останали случаи се 
изчаква възстановяването на корегновата система, външният видим признак на което 
е постепенното потъмгняване на върха, а след това и на всички останали листа на 
младите растения. Едва след „потъмняването" на растенията се извършва второто 
умерено поливане. Отначало поливането е по-рядко и умерено, като след всяко 
полигване почвата леко се прекопава. Навременната обработка на почвата след 
всяко поливане е средство за удължаване на междуполивния период, което има 
голямо значение за развитието на пипера. Честотата на поливките зависи от 
валежите през вегетационния период и от типа на почвата. При по-леки почви се 
полива по-често. Нуждата на пипера от влага в почвата се засилва с настъпването на 
плододаването. До започване на плододаването с поливките не трябва да се 
злоупотребява. Растенията се поливат, след като се появят призгнаци на завяхване 
вследствие на силното намаляване на влагата на почвата. До „удавяне" на 
растенията не бива в никой случай да се стига. Такъв пипер пожълтява, цветовете 
окапват и той дълго боледува. След като започнат беритбите, полива се по-често, 
обикновено през 5—6 дни. През горещите часове на деня пиперът не се напоява. 
През есента, след като зачестят преваляванията, поливането се преустаногвява. В 
зависимост от времето през годината, типа на почвата и насоката на производството 
за един вегетационен сезон се правят средно между 10 и 20 поливки. При силно 
отцедливи и леки почви и при продължително засушаване, придружено със силно 
повишаване на температурата, загиването на растенията може да се дължи на 
изсъхването им. При това колкото разгсадът е по-изтеглен („изцулял") и по-слаб, 
толкова процентът на загиналите растения е по-голям. Най - ефективния метод за 
напояване на пипера е капковия. Така подадената вода примесена  с различни 
торове се усвоява много добре от кореновата система на пипера. 
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5.1.5. Картофи  

Картофите са клубеноплодни култури и са по-чувствителни към влажността на 
почвата в сравнение с други по-дълбоко вкореняващите се зърнени и фуражни 
култури. Недостатъчната почвена влага, в зависимост от етапа на растежа на 
културите, може да намали добивите или да влоши качествата им. Оптималното 
количество вода зависи от няколко фактора: характеристиките на сорта, 
влагозадържащата способност на почвата, климатичните условия на района и дали 
клубените се отглеждат за "семена" или за" потребление" . 
Водата е изключително важен компонент за висок и устойчив добив на картофи. 
Напояването по време на вегетация намалява опасността от заболявания и 
увеличава броя и масата на клубените, като им позволява да растат, докато 
достигнат оптимално ниво и количество. Напояването на картофите трябва да се 
прилага в точното количество, в точното време, с цел постигане на оптимален 
резултат. Има определени етапи на растежа, при които дозирането на поливките е от 
съществено значение: 

1. При поникване не се напоява. Напояването се извършва преди засаждане,  ако 
почвата е суха.  

2. Формиране на клубени. За да се стимулира оформяне на клубените е важно 
температурaтa на почвата да се покачват много над 25 ° C . Водата за напояване на 
този етап служи да поддържа температурата на почвата ниска. 

3. „Наливане” на клубените, през този период е иклщчително важно да се полива. 
Липсата влагата в този етап ще намали доходността, признаци за това са 
потъмняване на цвета или увяхване на растенията. 

4. Поливане преди прибиране на реколтата. Напояването на този етап има за цел да 
подготви почвата за прибиране на реколтата и да улесни работата на специали-
зиратана техника. 

            Поливната норма зависи от дефицита на почвена влажност и сорта на 
картофите. За получаването на високи добиви ранните сортове картофи се нуждаят 
през вегетационния период от 410 мм вода, а късните - от 450 до 480 мм. Най-голямо 
значение за развитието на картофите има влагата от поникването до узряването на 
ранните сортове. За този период трябва да се осигуряват 270-320 мм. вода за 
ранните сортове, а за късните - 330-380мм. Най-голяма нужда от вода (около 100-140 
мм.) ранните сортове имат през юни и юли, а късните - през юли и по-малко през 
юни. За късните сортове през август са нужни около 100 мм. вода.  

           Предпочитан метод за напояване е дъждуването.Използваните системи за 
напояване са пивотни системи, тръбно-ролкови поливни машини и стационарни 
поливнии системи. Дъждуването е значително по-ефективно от гравитачното 
напояване, освен това могат да се използват ефективно някои пестициди и торове. 
Дъждовалните инсталации могат лесно да се адаптират към неравен терен. 
Недостаък при дъждуването е единствено е поливането по време на вятър. 
Капковото напояване е най-ефективно от към разход на вода и препарати, но по - 
скъпо от към инвестиция. 
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           5.1.6.  Царевица 

Царевицата, въпреки своята биологична пластичност към условията на 
средата, реагира много позитивно на напояване, като може да увеличи добива си до 
300-400%. Културата е особено чувствителна към дефицит на влага в почвата през 
периода на изметляване и потъмняване на свилата, оплождане и начало на млечна 
зрелост. Водният стрес във фаза листообразуване може да доведе до намаляване 
на листната повърхност, а ако недостигът на лесно достъпна влага съвпадне с 
изметляването и формирането на кочана, възможно е да не се появи свила. 
Поливането през вегетацията на царевицата е най-ефективното мероприятие за 
повишаване на добивите, въпреки че царевицата използува водата твърде 
икономично. 
Денонощното водопотребление на царевицата на декар е различно по фази на 
развитие. До поникването то е приблизително 1 m3 вода, от поникване до 9-ти - 10-ти 
лист - 2 m3, от 9-ти - 10-и лист до изметляване – 2.6 до 4.4 m3, от изметляване до 
цъфтеж – 3.5 до 5.5 m3, цъфтеж до млечна зрялост – 5.5 до 6.0 m3 от млечна до 
восъчна зрялост – 3.8 до 4.4 m3, от восъчна до пълна зрялост – 1.5 до 2.3 m3 на 
декар. Това водопотребление не може да се задоволи от валежите при нашите 
климатични условия. Валежите осигуряват по-малко от 50% от необходимата вода за 
растенията. Това налага напояването да започне преди изметляването като се 
поддържа почвена влажност 70-75 % ППВ. През периода изметляване - цъфтеж 
трябва да се поддържа почвена влажност 80-85 % ППВ, след което тя трябва да е в 
границите на 70-75 % ППВ в почвения слой до 50 cm. Броят и времето за 
извършване на поливките се определя от водопотреблението на царевцата и 
валежите през периода. В нормални по валежи години за поддържането на 
посочената влажност в почвата се постига с 3-4 поливки, а в сухи - с 4-5 поливки. 
Размерът на поливната норма в зависимост от годината и използваните хибриди 
варира от 180 до 500 m3, а поливката от 60 до 80 m3 на декар. 
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           5.1.7. Ягоди 

Ягодата е типичен представител на влаголюбивите  растения. Тя  изразходва 
големи количества вода през вегетацията за растежа и развитието си и за 
формиране на добра реколта. Много важна особенност е  почвената влажност преди 
и след засаждането, по време на залагането на плодните пъпки за следващата 
година, цъфтежа, формирането и зреенето на плодовете. Първата поливка на 
ягодите се извършва чрез дъждуване още преди разстилането на полиетиленовото 
фолио с 50-60 л/м2 вода, за да се запаси добре почвата с влага. Следващите 
поливки до прихващането на растенията се извършват почти всеки ден (освен ако 
има валежи) с 4-6 л/м2 вода. След като растенията се прихванат, необходимо е да се 
поливат през 1-2 дни в зависимост от сезона. Установено е, че най-добри резултати 
се получават, когато се ягодите се напоява капково, като се попълва 100% от разхода 
на вода за определено време. Обикновено всекидневният разход на вода на 
ягодовото насаждение има променлив характер през отделните фенологични фази 
от развитието на растенията, като варира от 1,0 до 6,5 л/м2. Стойностите му са най-
ниски в началото и в края на вегетацията и най-високи - по време на цъфтежа, 
зреенето на плодовете и залагането на плодните пъпки за следващата година. 
Поливките са най-необходими през април, по времето от края на масовия цъфтеж до 
привършването на беритбите и 2-3 пъти след това през лятото. При продължително 
засушаване, особено на леки почви, се налага растенията да се полеят още 1-2 пъти 
през септември и докъм средата на октомври. След зими с недостатъчно есенно-
зимни валежи е твърде полезно да се направи влагозапасяващо напояване на 
ягодите през март. Поливната норма през вегетацията е от 25 до 40-50 л/м2. Където 
има възможност, най-добре е да се използват дъждовални или капкови устройства за 
поливане на ягодите. Когато водата е твърде студена (от кладенец), най-добре е да 
престои няколко часа в специални открити басейни - резервоари или варели, за да 
се позатопли. При използване на студена вода ягодовите растения може да изпаднат 
в стресови физиологични смущения, а нерядко заболяват и изсъхват. Ако не е 
възможно водата да бъде темперирана, налага се да се полива само през хладните 
часове на деня и нощем. Особено необходими са окопаванията след всеки 
напоителен дъжд (над 20-25 л/м2) и след поливане, защото се разрушават почвените 
капиляри и по този начин се прекъсва пътят за изпаряването на водата. Покриването 
(мулчирането) на междуредията също съдейства за запазването на влагата в 
почвата. 
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5.1.8.  Тютюн 
 
          Основен дял в производството на тютюн в нашата страна заема 
дребнолистният (ориенталският) тютюн, а малка част се пада на едролистния - 
сортотиповете Виржиния и Бърлей. Тютюнът е топлолюбиво растение. Едролистните 
тютюни са с по-големи изисквания към топлината. Ориенталският тютюн е по-
сухоустойчив, отглежда се на по-бедни почви, на които дава качествени листа, 
докато едролистният изисква по-висока почвена и въздушна влажност, по-богати 
почви. Ориенталският тютюн може да се отглежда 3-4 години, без да понижава 
добива и качеството си. За да се прекъсне развитието на болестите и неприятелите 
при безсменното отглеждане се налага през няколко години да се засажда след 
зърнени бобови на по-бедните или след зимни житни на по-богатите почви. 
Едролистните тютюни са чувствителни към редица болести и не понасят отглеждане 
след себе си. Това налага да се отглежда тютюн при редуване с други култури. Най-
добри предшественици за отглеждане на едролистните тютюни на победните 
почвени разновидности са бобовите, а на по-богатите почви в равните райони - 
житните култури. Слънчогледът, конопът, лукът, зелето, тиквите, доматите и пипера 
се нападат от едни и същи болести с тютюна и са неподходящи предшественици за 
отглеждането на тютюн.Ориенталските тютюни се напояват 2-3 пъти с поливна 
норма 35-45 м3 вода на декар. Сортотип Виржиния се напоява 4-6 пъти с поливна 
норма 60-80 м3 вода на декар, а сортотип Бърлей - 6-8 пъти с по 50-60 м3 вода на 
декар. Кършенето на съцветията и премахването на филизите (филизенето) 
засилват развитието на кореновата система, увеличава се и се изравнява размерът 
на листата, ускорява се узряването и натрупването на никотин. Едролистните тютюни 
се кършат при 50% бутонизация, а ориенталските при 100% цъфтеж. Вместо 
филизене може да се приложи пръскане с контактни средства, които унищожават 
пъпките и младите филизи. 
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 6. Опит в други държави - алтернативни решения в 
напояването и практиката 
       

 
 
 
           В световен мащаб се наблюдава все по - често недостиг на  прясна вода. 
Изме-нението на климата се очаква да влоши валежната ситуацията и драстично да 
намали доставката на дъждовна вода. Изграждат се големи водопроводи с цел 
водата да може да се транспортира до места бедни на водни ресурси. 
           В България ситуацията с недостига на вода също става все по-осезаема 
особено след зачестилите засушавания и наводнения. Страната ни е една от петте 
европейски държави с най-малък воден ресурс. 
           Световен лидер във водни технологии  е Израел.   Тук трябва да бъдат 
споменати постиженията в капковото напояване, клапановите технологии - за 
елиминиране на течовете, технологии за филтрация и пречистване на отпадъчни 
води за напояване. 
В редица развити държави, над 60-70%  от отпадните  води се пречистват и се 
използват за напояване. Друга напредничева технология е обезсоляването и 
пречистването на морската вода. 
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            6.1. Пречистване на отпадни води 
 

            Отпадъчните води се получават в резултат на дейността на промишлени, 
селскостопански и комунално-битови дейности. Получават се и от валежите, които 
преминават през замърсен въздух , улиците, промишлените площадки и т.н. като 
увличат и разтварят различни замърсители (вредни вещества). Във водите има 
голям брои примеси, които са в различно дисперсно състояние-емулсии, суспензии, 
колоидни молекули, йонни разтвори. 

            Технологията за пречистване е в пряка зависимост от състава и количеството 
на отпадъчните води. В случаите когато в тях се съдържат ценни суровини те трябва 
да бъдат извлечени по най-подходящ начин и оползотворени. Когато такива липсват 
технологията се свежда до такава обработка,че те да се иградят до безвреднин 
вещества. Методите за пречистване на отпадъчните води са много, но по-същес-
твено приложение имат следните: механични, химични, физико-химични, термични, 
биологични и др. 
1. Механични методи - чрез тях се отделят твърдите, разтворими вещества  и 
предмети. За тази цел се използват мрежи, решетки, филтри различни сита, утаители 
и др. Ефективността на тези методи е между 50-70%. 
2. Химични методи - предлагат се в случайте когато се налага да се отстранят 
разтворени вещества в отпадъчните води. В замърсените води се поставят различни 
реагенти, които влизат в заимодействие чрез различни реакции с примесите. 
Краиният продукт са нетоксични или малко токсични вещества или окислени 
примеси. Най-често използваните химични реакции са окисляване и  неутрализация. 
Окисляването най-често се извършва с кислороден диоксид  или активен хлор. 
Ефективността на тези методи е между 80-90%.      
3. Физико-химични методи - използват се при пречистване на отпадъчните води 
със суспензии, елмусии  или при разтворени органични и неорганични вещества. Тук 
се отнасят: колагулации, флотация, флоакулация, адсорбция, екстракция, 
йонообмен, ултрафилтрация, дестилация, кристализация , електролиза , изпарение 
и др. Ефективността на тези методи е между 90-95%. 
4. Биологични методи - те най-често се използват за пречистване на замърсени с 
органични примеси (вещества) отпадъчни води. През последните няколко 
десетилетия на миналия век и малко преди това, за биологично пречистване 
постепенно започват да се прилагат различни конструкции на въртящи се 
биодискове. Те се потапят в замърсената вода, въртят се бавно, като през определен 
интервал повърхностната част на дисковете са в контакт със замърсената вода, а 
след това  във въздуха. 
 
             Методът за технология се избира в зависимост от следните фактори: 
• Санитарни и технологични изисквания за качеството пречистените води в 
съответствие с приетите стандарти. 
•  За какви цели ще се използват пречистените води. 
•  Количество и степен на замърсеност на отпадъчните води. 
•  Ефективност на процеса на пречистване. 
• Конкретни условия на мястото определено за инсталиране на пречиствателното 
съоръжение. 
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            6.2. Обезсоляване на морска вода 
 

            На пръв поглед изглежда, че Земята разполага с предостатъчно вода като 
природен ресурс. Световният океан заема 72% от повърхността. Въпреки това, само 
0.3% от общата сума води в световен мащаб могат да се използват като чиста 
питейна вода. Населението изисква огромни количества питейна вода и вода за 
други цели всеки ден, което налага извличането   по различни методи. Тъй като 
ресурсите от естествени пресни водни са ограничени, морската вода започва да 
играе все по-важна роля като източник на питейна и  земеделска вода. Типичен 
пример за това са арабските държави. За целта тя трябва да се обезсоли. 
Обезсоляването на морски води е истинско предизвикателство за запазване и 
подобряване качеството на живот днес и в бъдеще. Недостигът на пресни води и 
необходимостта от допълнителни доставки на вода за битови и стопански цели 
започват да се чувстват на все повече места по света, превръщайки се във важен 
проблем на бъдещето. Заедно с енергийните ресурси, доставките на достатъчно и 
качествена вода се очертават като определящи фактори на световната стабилност. 
Земята има много вода, но малко от нея е годна за пиене или за различни 
производства. В такъв случай, какво мислите за възможността да пием вода от 
морето? Не в буквалния смисъл, разбира се, а след обезсоляване. Това е реалност в 
много държави, включително и в България, и дава шанс за водоснабдяване в райони 
в близост до морета и океани, независимо от ресурса от сладки води. 
Високата концентрация на соли прави морската вода негодна за пиене и редица 
други цели. Обезсоляването є представлява премахване на част от разтворените в 
нея соли до нива, при които тя става пригодна за пиене, за битови и за технически 
цели. Днес се използват различни технологии на обезсоляване на морски води, 
базирани на термични или на мембранни процеси. Основен термичен метод е 
дестилацията (изпарение). Тя може да се прилага в четири разновидности – 
обикновена дестилация, многостепенна флаш дестилация, дестилация при ниско 
налягане (вакуумна) и термокомпресорна дестилация. Съществуват и решения с 
йонообмен, електродиализа, обратна осмоза, замразяване и хидродинамично 
отделяне (сепариране). Въз основа на тези технологии се изграждат заводи за 
производство на води за целите на битовото, промишленото и селскостопанското 
водоснабдяване. Разпределението на използване на различните технологии в 
световен мащаб е следното: 71.5% от обезсолените води са получени чрез процеси 
на дестилация, 19% при обратна осмоза, 9.4% при електродиализа и 0.1% при 
замразяване и йонообмен.  

           Дестилация 

 
           Изпарената под действие на слънчевото греене морска вода служи за 
формиране на дъждове. Това е основният естествен източник на питейна вода. 
Всички системи за дестилация на морска вода представляват дублиране на този 
природен процес от човека в по-малки мащаби. Основават се на принципа, че при 
нагряване водата се превръща в летливо съединение, а солите не. Дестилацията 
включва нагряване на морската вода до кипене, при което тя се изпарява в няколко 
клетки, в които става постепенно понижаване на налягането за образуване на повече 
пара и втечняване на обезсолената вода. При метода на мембранна дестилация 
(Membrane Di tillation, MD) пък се включва хидрофобна мембрана, от едната страна 
на която се загрява морската вода. Парата преминава през мембраната и след като 
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се охлади от другата страна, кондензира в чиста водаДруга технология е мулти-
колонната дестилация (Multi-Effect Distillation, MED) - нагряване на морската вода при 
висока температура в първа колони и използване на образуваната пара за нагряване 
на следващите колони, като накрая кондензира. Като цяло процесът на дестилация е 
прост, но прилагането му в практиката в заводи за обезсоляване на морски води е 
свързано с решаване на редица проблеми по отношение на амортизиране на 
техниката от солите и намаляване на топлинните загуби, както и на потреблението 
на електроенергия. 

 

           Обратна осмоза 

 
           Процесът на мембранно филтриране с протичане на обратна осмоза (Rever e 
O mo i , RO) е коренно различен от термичното обезсоляване за производство на 
сладка вода. От изходния разтвор, като се използва енергията на подаваното 
налягане, през мембраната се екструдира чиста вода. При поставянето на 
мембраната между два разтвора с различна концентрация, започва естествен 
процес на изравняване на концентрациите, чрез движение на водата към по-
концентрирания разтвор - осмоза. В случая, обаче се цели точно обратното – водата 
трябва да се движи към разтвора с по-ниска концентрация. За целта се подава 
налягане, което обръща процеса- обратна осмоза. 

 
            Електродиализа  

 Обезсоляването чрез електродиализа (Electrodialy i , ED) използва пряк 
източник на ток и редуване на катион-селективни мембрани с анион-селективни 
мембрани, които отделят от водата разтворените соли във вид на катиони и аниони. 
Тъй като процесът протича в електрично поле, ED е в състояние да премахва йонни 
компоненти от разтвора, за разлика от обратната осмоза и дестилацията. 

 

Йонообмен 

Процесите с използване на йонообменни регенериращи се смоли също се 
прилагат за обезсоляване на морски води. В тях се използват слабо кисели и слабо 
основни групи, които се изместват от групите на разтворените соли. Процесът 
поддържа обезсоляването на високо ниво. Много често йонният обмен се използва 
като междинна стъпка в процеса на обезсоляване. Йонообменните колони могат да 
премахнат йони от концентрата на първия етап от обезсоляване. Вторият процес на 
обезсоляване може да бъде мембранно или термично задвижван, или комбинация от 
двете технологии. 

  
Замразяване 

 Методът на замръзване (Freezing Proce  , FP) представлява охлаждане на 
морската вода до кристализация и отделяне на кристалите, от които се получава 
прясна вода. Подобно на дестилацията и този процес протича естествено в 
природата. При замразяването на морска вода в образуването на леда не влизат 
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солите, т.е. ледът е сладка вода. Образуваните ледени кристали се отделят и 
разтопяват, предоставяйки обезсолена вода за различни видове ползване. Това е 
основният принцип, на който се основават методите на обезсоляване на морска вода 
чрез замразяване.  

Обезсоляването сравнено с другите източници на доставка сладководните 
източници, годни за водоснабдяване, с подлагането на морската вода на 
обезсоляване, то второто определено изисква влагане на повече енергия. Така че на 
местата с достатъчно и качествен ресурс от сладки води, не се налага обезсоляване 
на морски води. Тези места обаче, са ограничени както в световен мащаб, така и в 
частност в България. Традиционните източници все по-малко са в състояние да 
отговорят на нарастващото търсене на вода. При такива тенденции обезсоляването 
на морски води се оказва напълно целесъобразно за крайморските населени места и 
обекти. И у нас през летните месеци, когато нуждите от вода по морските курорти се 
увеличава, водоснабдяването в много случаи е незадоволително. В страната ни все 
пак е направена крачка в тази област и в Обзор беше пусната станция за обез-
соляване на морска вода за целите на водоснабдяването. Много страни по света 
работят активно в такава посока, осъзнавайки че алтернативата на традиционните 
източници са морските и отпадните води. В много случай рециклирането на 
отпадните води до достигане на качества, при които да са пригодни за повторно 
ползване, изисква повече енергия от обезсоляването на морските води. Ето защо 
обезсоляването си запазва главно място сред алтернативите. 

  Добър европейски пример в тази насока е заводът за обезсоляване на 
морски води в Барселона с капацитет 200 000m3/ден, който е най големия по-рода си 
в Европа. Инсталацията доставя вода за около 1.5 милиона жители, което 
представлява около 20% от водоснабдяването на региона. 
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             6.3. Използване на бактериални торове 
     
             Голямо значение в обогатяването на прикоренния слой на почвата с полезни 
микроорганизми и подобряване условията на коренното хранене е довело до 
приложение на т.нар. бактериални торове. Това са видове бактерии, снабдяващи 
почвата преди изкуствените синтетични торове, а именно синтезират физиологично 
актовни в-ва( витамини, ауксини и др.) и снабдява с тях растението; повишават 
продуктивността на фотосинтезата; усилва ферментационните процеси в растенията 
и подобрява водния режим; активизират дейността на другите микроорганизми в 
почвата; действа като антагонисти на други фитопатогенни микроби и повшава 
защитните функции; обогатява почвената микрофлора с ценни микроорганизми. В 
крайна сметка всичко това увеличава значително добивите в селското стопанство и 
повишава близо два пъти икономическата ефективност в сравнение с контролните 
култури. Нито един друг селскостопански препарат не може да се сравнява с тяхната 
ефективност. Най-напред такива препарати са употребени в Германия в края на 
миналия век. По-късно тоя метод е бил приложен много широко в САЩ и 
понастоящем бактериалните торове там се изполват в големи машаби. В СССР 
производството им е било организирано в 1929 г. а днес се употребяват в най-големи 
количества. У нас производството им бе организирано след 1930 г. от акад. Вл. 
Марков. 
            В промошлеи мащаби се произвеждат 5 вида бактериални торове. 

     А. Нитрагин — бактериален тор за бобови култури, съдържащ клубенкови 
бактерии. Обезпечава потребностите от азот на бобовите растения. 

     Б.  Азотобактерин — подобрява азотното хранене на зърнените, техническите, 
овощните култури, картофите и др. В основата на тоя бактериален тор е азотобактер. 

     В. Фосфоробактерин — съдържа спорови бактерии, притежаващи способността 
Да разлагат органичните съединения на фосфора и да го привеждат в усвояема за 
растенията форма. 

     Г. АМБ — съдържа комплекс от микроорганизми (аеробни и анаеробни), т. нар. 
автохтонна микрофлора, която подобрява храненето, но за сметка на 
минерализациите на хумусните вещества на почвата. 

     Д. Силикатобактерин — извличат калий от силикатите, усвояват азота от въздуха 
и превеждат фосфора на фосфоритите н апа-титнте в усвоима за растенията форма. 

            Производството на тия препарати се извършва по съвременнитехнологии и 
най-вече до дъбочинния метод на ферментация. Върху подходящи хранителни среди 
съответните изходни култури се развиват при оптимална температура и рН за около 
48 часа, при което се натрупва   количество клетки, което при обикновенни условия в 
природата не е възможно. За тая цел е необходимо да се осъществява много добра 
аерация. 

             Бактериалните торове допринасят за стимулиране кореновата система на 
растенията; подобряват цялостния хабитус на растенията; повишават сухо- и 
жароустойчивостта. Действат като антибиотици и фунгициди, подобряват синтеза на 
фитохормоните и ензимите на растението, имат действие на азотфиксатори. 
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6.4. Използване на специализиран софтуер в земеделието 
 
 

През последното десетилетие, в глобален мащаб се говори за намаляване 
количеството на  прясната вода, което води до намаляване и водните ресурси за 
напояване. Само 3 % от водата на палнетата е прясна вода, от които 17 % се 
използват за напояване неофициално. Това налага търсене на ефективни методи за 
максимален добив при пестене на водните ресурси. В страните, бедни на питейна 
вода, проблема с напояването не е от сега, и тяхното развитие в тази насока е 
наложило създаването на земеделски софтуери. 
Именно в Израел са разработени софтуери от най-ново поколение, които да се 
грижат за напояването и торенето на растенията. Внедряването се осъществява при 
изяснена организационна структура; ясна схема на информационните потоци, 
първичен документооборот, оценки на хардуерните и софтуерни активи, стратегии за 
хардуерните и софтуерните решения. Земеделските софтуери предоставят уникална 
агрономически решения, които дават възможност на производителите да 
практикуват устойчиво земеделие. Методите и инструментите дават възможност на 
производителя да спестите до 50% от водата, до 70% от торове и увеличаване на 
добива от минимум 15%. Технологията работи  изцяло спрямо  растенията и  
реагира в реално време с техните потребности: осигуряване на оптимално ниво на 
кислород, вода и хранителни вещества. Системите са успешно изследвани върху 700 
различни вида  култури на над 25000 дка открити площи, предоставящи без-
прецедентни резултати. 
Системата  за проба и мониторинг следи в реално време химичните и физични 
промени в горните нива на зоната на корените. Използват  се  различни сензори 
(тензиометрични, кислород, рН и проводимост,  нитрати) за събиране на данни от 
почвата; извършва се  компютърен анализ и чрез използване на алгоритми за 
управление, автоматично се активира напояване и торене. 
Чрез използването на агрономическите софтуери се постига значително увеличаване 
на добивите, като се намалява потреблението на вода и торове. Главна роля в този 
метод заема капковото напояване, като оптимално решение за напояване: 
максимално пестене на вода. 

Разработването на този софруер е отнело около 20 години на учените в 
Израел ,за да бъде създадена огромната база от данни за и да бъдат оптимизирани 
условията на отглеждане на всичките 700 вида култури. 
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7 . Указания за правилата и процедурите за доставяне на 
води за напояване и за изграждане на сондажи  

 
Правилата и процедурите за доставяне на води за напояване и изграждане на 

сондажи се регламентира от Басейнова Дирекция. Конкретно за община Исперих 
отговаря Басейнова Дирекция Дунавски Район, водно бюро Русе. 

Отдел Разрешителни при Басейнова Дирекция определя естествените и 
разпола-гаемите ресурси на подземните водни тела с изключение на находищата на 
мине-рални води. 

     Провежда процедури, когато компетентен орган по Закона за водите е 
директорът на басейнова дирекция за: 

 а) издаване на разрешителни за водовземане и/или ползване на водни обекти; 
 б) изменения на разрешителни; 
 в) продължаване срока на действие на разрешителни; 
 г) прекратяване действието на разрешителни; 
 д) отнемане на разрешителни; 
 е) ограничаване правата на водовземане, произтичащи от разрешително; 

В приложение 2 са представени заявления, уведолления и декларации по 
образец, необходими за издаване на резрешителни за водовземане от повърхностни 
и подземни водни обекти : 

 
1. Заявление издаване на разрешително за водовземане и ползване на повър-

хностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо 

изграждане на нови системи и съоръжения 

2. Заявление издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден 

обект, чрез изградени съоръжения  

3. Заявление за издаване на разрешително за водовземане  от повърхностен 

воден обект, чрез изграждане на нови, реконструкция или модернизация на 

съществуващи системи и съоръжения 

4. Заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на 

разрешително за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект  

5. Уведомление  за изграждане на кладенец за индивидуално безплатно водов-
земане на подземни води    
 

6. Заявление за регистрация на кладенец за безплатно водовземане на подзем-
ни води    
 
 

7. Заявление  за издаване на разрешително за водовземане от подземни води,  
чрез нови водовземни съоръжения 
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8. За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез същес-
твуващи водовземни съоръжения 
 

9. Декларация за липса на задължения към държавата и общината, юридическо 
лице 
 

10.  Декларация за липса на задължения към държавата и общината, частно лице 
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8.Чертежи / схеми на инсталации за бита и малкото 
стопанство 

 
 8.1. Схема на капково напояване за бита 

 На представената схема е изобразено капково напояване за бита. 

  

 

 

 

За напояване изполваме лентов капков марчуч (нисконапорен). Резервоара е 
повдигнат на разстояние 2 м. от земята. При това положение налягането създавано 
от гравитачната сила е достатъчно за да поливаме. Не използваме никакви помпи и 
други съоръжения с цел повишаване на налягането в системата. 
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8.2.Принципна схема на капково напояване с кръгъл маркуч за поле с 
площ     1 дк., лозя 

 
Поле с размери 10х100м., наклон на полето 0 градуса, междуредово разстояние 2.2 м 

5 реда  насаждения, поливане на всеки ред (5 реда кръгъл капков маркуч )  

Обща дължина на капковия маркуч 500 м., обща дължина на LDP захранваща тръба10 м. 

Системата включва:  500 м. кръгъл капков маркуч Ф16 разстояние м/у дюзите 80 см.,                                  
LDP тръба Ф 25  10м., 1 бр. ПЕ спирателен кран, 5 бр. водовземни фитинги, 2 бр. бързи 
връзки Ф 25 и    1 бр. тапа ф25. 

Стойност на така представената принципна схема 162 лв. без ДДС, (калкулацията е по 
ценова листа на Напоителни Системи НП ООД, от 2014 г.)  
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8.3.Принципна схема на капково напояване с лентов маркуч за поле с 
площ      1 дк., лозя 

 
Поле с размери 10х100м., наклон на полето 0 градуса., междуредово разстояние 2.2 м 

5 реда  насаждения, поливане на всеки ред (5 реда лентов капков маркуч )  

 Обща дължина на капковия маркуч 500 м., обща дължина на LDP захранваща тръба 10 м. 

Системата включва:  500 м. лентов  капков маркуч Ф16 разстояние м/у дюзите 40 см.,                        
LDP тръба Ф25  10м., 1 бр. ПЕ спирателен кран, 5 бр. водовземни фитинги, 2 бр. бързи 
връзки Ф 25 и      1 бр. тапа ф25. 

Стойност на така представената принципна схема 73 лв. без ДДС, (калкулацията е по ценова 
листа на Напоителни Системи НП ООД, от 2014 г.)  
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8.4.Принципна схема на капково напояване с кръгъл маркуч за поле с 
площ   0.5 дк., домати 

 
Поле с размери 10х50м., наклон на полето 0 градуса, междуредово разстояние 0.6 м 

15 реда  насаждения, поливане на всеки ред (15 реда кръгъл капков маркуч )  

Обща дължина на капковия маркуч 750 м., обща дължина на LDP захранваща тръба 10 м. 

Системата включва:  750 м. кръгъл капков маркуч Ф16 разстояние м/у дюзите 40 см.,                            
LDP тръба Ф32 10м., 1 бр. ПЕ спирателен кран, 15 бр. водовземни фитинги, 2 бр. бързи 
връзки Ф 32 и    1 бр. тапа Ф 32. 

Стойност на така представената принципна схема 250 лв. без ДДС, (калкулацията е по 
ценова листа на Напоителни Системи НП ООД, от 2014 г.)  
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8.5.Принципна схема на капково напояване с лентов маркуч за поле с 
площ  0.5 дк., домати 

 
Поле с размери 10х50м., наклон на полето 0 градуса, междуредово разстояние 0,6 м 

15реда  насаждения, поливане на всеки ред (15 реда лентов капков маркуч)  

Обща дължина на капковия маркуч 750 м., обща дължина на LDP захранваща тръба 10 м. 

Системата включва:  750 м. лентов  капков маркуч Ф16 разстояние м/у дюзите 30 см., LDP 
тръба Ф25 10м., 1 бр. ПЕ спирателен кран, 15 бр. водовземни фитинги, 2 бр. бързи връзки Ф 
25 и     1 бр. тапа Ф25. 

Стойност на така представената принципна схема 106 лв. без ДДС, (калкулацията е по 
ценова листа на Напоителни Системи НП ООД, от 2014  
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8.6.Принципна схема на капково напояване с кръгъл маркуч за поле с 
площ  0,5 дка., царевица 

 
Поле с размери 10х50м., наклон на полето 0 градуса, междуредово разстояние 0,65 м 

16 реда  насаждения, поливане през ред (8 реда кръгъл капков маркуч)  

Обща дължина на капковия маркуч 400 м., обща дължина на LDP захранваща тръба10 м. 

Системата включва:  400 м. кръгъл капков маркуч Ф16 разстояние м/у дюзите 40 см.,                            
LDP тръба Ф 25 10м., 1 бр. ПЕ спирателен кран, 8 бр. водовземни фитинги, 2 бр. бързи 
връзки Ф 25 и      1 бр. тапа Ф25. 

Стойност на така представената принципна схема 137 лв. без ДДС, (калкулацията е по 
ценова листа на Напоителни Системи НП ООД, от 2014 г.)  
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8.7.Принципна схема на капково напояване с лентов маркуч за поле с 
площ  0,5 дка., царевица 

 
Поле с размери 10х50м., наклон на полето 0 градуса, междуредово разстояние 0,65 м 

16 реда  насаждения, поливане през ред (8 реда лентов капков маркуч ) 

Обща дължина на капковия маркуч 400 м., обща дължина на LDP захранваща тръба  10 м. 

Системата включва:  400 м. лентов капков маркуч Ф16 разстояние м/у дюзите 3 см.,                            
LDP тръба Ф25  10м., 1 бр. ПЕ спирателен кран, 8 бр. водовземни фитинги, 2 бр. бързи 
връзки Ф 25 и       1 бр. тапа Ф25. 

Стойност на така представената принципна схема 62 лв. без ДДС, (калкулацията е по ценова 
листа на Напоителни Системи НП ООД, от 2014 г.)  
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8.8.Принципна схема на капково напояване с кръгъл маркуч за 
оранжерия с площ 50 кв. м 

 
Оранжерия с размери 5х10м., междуредово разстояние 0,6 м 

8 реда  насаждения, поливане на всеки ред (8 реда кръгъл капков маркуч )  

Обща дължина на капковия маркуч 80 м., обща дължина на LDP захранваща тръба  5 м. 

Системата включва:  80 м. кръгъл капков маркуч Ф16 разстояние м/у дюзите 35 см.,                              
LDP тръба Ф25 5м., 1 бр. ПЕ спирателен кран, 8 бр. водовземни фитинги, 2 бр. бързи връзки 
Ф 25 и        1 бр. тапа Ф25. 

Стойност на така представената принципна схема 35 лв. без ДДС, (калкулацията е по ценова 
листа на Напоителни Системи НП ООД, от 2014 г.)  
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8.9.Принципна схема на капково напояване с лентов маркуч за 
оранжерия с площ 50кв. м 

 
Оранжерия с размери 5х10м., междуредово разстояние 0,6 м 

8 реда  насаждения, поливане на всеки ред (8 реда лентов капков маркуч )  

Обща дължина на капковия маркуч 80 м., обща дължина на LDP захранваща тръба Ф25  5 м. 

Системата включва:  80 м. лентов капков маркуч Ф16 разстояние м/у дюзите 20 см.,                            
LDP тръба Ф25 5м., 1 бр. ПЕ спирателен кран, 8 бр. водовземни фитинги, 2 бр. бързи връзки 
Ф 25 и         1 бр. тапа ф25. 

Стойност на така представената принципна схема 21 лв. без ДДС, (калкулацията е по ценова 
листа на Напоителни Системи НП ООД, от 2014 г.)  
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