


1. Изградени напоителни системи 
 Изградена площ 
 Годна площ 
 (Реално) Напоявана 

площ 

1 200 000 ха 

Данни за стопанисваните от НС 
ЕАД площи, приети с РМС от 

2000 г. 

Изградена 
площ, ха 

Годна 
площ, ха 

Реално 
напоявана 
площ, ха 

Общо [ха] 743 713 541 780 49 351 

% от изгр. към 2000 
г. 

100% 73% 7% 

% от изгр. към 1990 
г. 62% 45% 4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Поливни площи, данни приети с решение на МС от 
2000 г. /Изградени площи към 2000 г.:  743 713 ха/

Изградена площ

Годна площ

Напоявана площ



1. Изградени напоителни системи 



2. Структура и елементи на напоителните системи 

2.1 Водоизточник- река, язовир, подземни води, езеро, пречистени 

отпадъчни води 

2.2 Транспортно-разпределителна мрежа-ВХВ, утайник, 

вододел, ГНК, ПС, ГИ, мост-канал, дюкер, второстепенен канал, ВСИ, ДПС. Включва 
още: пречиствателни, облекчителни, аварийни и водомерни съоръжения, тунели. 

2.3 Напоителни полета 



2.3 Напоителни полета (НП) 
Напоителното поле е технологично обособена част от една 
напоителна система. Включва водовземане от ТРМ , 
водоразпределителна мрежа и съоръжения (Норми за 
проектиране на ХМС, 1991 г.).  
Напоителното поле има само едно ВВ от ТРМ и е проектирано за 
един вид напояване (гравитачно, дъждуване или капково 
напояване). 

Напоителното поле се състои 
от: 
 Едно ВВ от ТРМ  – директно 

или чрез помпена станция 
 Водоразпределителна 

мрежа – третостепенна 
  Вътрешноканална 

мрежа (открити 
канали) 

 Тръбна, напорна 
 Съоръжения в НП –  

водовземания (хидранти), 
шахти (за СК, калници, 
въздушници и др.)  



 Проблеми на напоителните системи 
 Прогресивно намаляване на изградените напоителни 

системи от 1 200 000 ха през 1990 г. до 743 713 ха през 
2000 г.  

 Малък % реално нап. площи -  едва 7% от изградените ; 
 Нисък КПД на водоразпределението; 
 Лошо състояние на инфраструктрата; 
 Липса на адекватна политика по отношение на 

управлението и експлоатацията на напоителните 
системи и съоръжения; 
 

 Необходимост от въвеждането на типове 
 Управление и експлоатация на НС 
 Етапна модернизация – според стратегията за развитие 

на ХМС 
 Формиране цената на водата 
 Разходи за поддръжка и ремонт 
 Експлоатационни разходи – ел. енергия, ресурс вода, 

технологични загуби  
 Анализи и оценки 



3. Типизация на изградените НС в България 
 Съществува класификация по следните признаци: според морфологията на 

терена (предпланински, долинен, водоразделен, делтов тип); според начина на 
напояване (НС за повърхностно, за дъждуване, за микронапояване, за 
вътрепочвено напояване, смесени); според режима на работа на системата 
(гравитационни, гравитационно-помпени и помпени НС); според това каква част 
от годната площ се напоява (НС с повсеместно напояване, с разредено 
напояване, с изборно напояване); според начина на управление 
(неавтоматизирани, автоматизирани). 

 Световната банка в Проект „Обща стратегия за управление и  развитие на 
хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите“, дефинира 
напоителните системи в 3 типа: I, II и III. 
 I тип – НС с гравитачно захранване от ВИ и ТРМ от открити канали;  
 II тип – НС с помпено-захранване от ВИ и  ТРМ от открити канали;  
 III тип – Напорни системи с ТРМ от закрити тръбопроводи /ДПС-

>дъждовално НП/ 

Недостатъци: 
- Липсва категоризация за смесени (съставни) типове напоителни системи; 
- Броят на стъпалата на помпено повдигане на водата не е отчетен в 
типизацията.  
Необходимо е въвеждане на нов подтип към тези категории – помпено 
захранвани, с междинно звено изравнител или язовир, подаващ вода в 
закрити тръбопроводи. 



2.1 Типизиране според водоизточника  

А) на течащи води 

Б) на изравнени води 

В) на подземни води 

Г) смесено (най-често А и Б) 

ВСИ 



2.1 Типизиране според начина на захранване на НС и ТРМ 
 Тип G – гравитачни напоителни системи (Gravity fed irrigation 

system)  

При първият подтип гравитачни НС - Тип Gg, водата се подава 
гравитачно от водоизточника в мрежа от открити канали. 

Тип Gg - Gravity fed irrigation system – gravity network 

Пример за такава НС: НС „Тополница“. 



При вторият подтип гравитачни НС - Тип Gp, водата се подава от 
Главен канал, под действието на естествен напор, в напорни тръбни 
мрежи  

Тип Gp - Gravity fed IS - pressurized network 

Пример за такава система е НС „Ихтиман“. 

2.1 Типизиране според начина на захранване на НС и ТРМ 
 Тип G – гравитачни напоителни системи (Gravity fed irrigation 

system)  



 Тип P – помпено-захранвани напоителни системи (Pump fed 
irrigation system)  

При помпено захранвани НС от тип Рg чрез помпена станция водата се подава 
в главен канал или изравнител, откъдето се захранва мрежа от открити 
канали.   

Тип Pg – Pump fed IS -  gravity network 

Пример за такава НС: НС „Бяла Слатина“.  

В зависимост от броя на стъпалата на помпено повдигане на водата се добавя 
индекс 1 (2,3 и т.н.): на схемата е показана система Тип Р-2-g. 



 Тип P – помпено-захранвани напоителни системи (Pump fed 
irrigation system)  

При помпено захранвани НС от тип Рр водата се подава чрез ПС от 
водоизточника в открити канали или изравнители, откъдето по естествен път 
се захранват напорни тръбни мрежи.  

Тип Pp – Pump fed IS – pressurized network 

Пример за такава НС: НС „Огоста“.  



 Тип S – помпено-захранвани напоителни системи за 
дъждуване (Sprinkler irrigation system)  

При помпено захранвани напоителни системи от тип S водата се подава 
от ВИ в напорна тръбна мрежа чрез ДПС . 

Възможно е НС да се състои от само едно дъждовално НП. 

Примери за такива системи:  

                          НС „Белгун“, „НС „Езерец“ и др. в района на Добрич, Шабла 
и Каварна 



 Тип С – сложни напоителни системи (Complex irrigation system)  



Тип C: НС „Попово“ 
Тип C: НС „Стара 

Загора“ 



БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО! 


