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Добрите практики за напояване представляват основните правила и норми, чрез 

които се осигурява пестеливо и рационално използване на водата, съхраняване на 

почвеното плодородие, опазване на водите и почвите от замърсяване, ерозия и 

деградиране и получаване на максимален икономически ефект при приемливи разходи.   

Книгата съдържа: 

 Обща част,  в която са разгледани: 

- основните правила, свързани с избора на начина на напояване  

           - въпросите за оценката на водоосигуреността на поливните площи и качествата 

на водите за напояване 

           - изискванията и нормите при разработването на поливния режим на основните 

напоявани земеделски култури  

 Добри практики за напояване, в т.ч. за: 
- повърхностно напояване 

- дъждуване 

- капково напояване 

- микродъждуване 

Добрите практики се отнасят за напояване на всички видове земеделски култури 

и могат да се използват при разнообразните природни и аграр-икономически 

особености на страната. Те разглеждат предназначението, същността, основните 

принципи и областта на приложение на различните поливни технологии и техника, като 

включват голям спектър от дейности от избора на типа и основните параметри на 

напоителните съоръжения и на технологиите и техниките до правилното им прилагане 

в съответствие с конкретните природни, аграр-икономически, социални и други 

особености в напояваните земеделските земи.  

 Примерни земеделски ферми с добри практики за напояване -

растениевъдна, смесена, зеленчукова, ягодоплодна, овощна и лозарска, с площ от 

10 до 50 ха, с данни за особеностите на поливните технологии и техника, поливния 

режим и добивите от културите при поливни и неполивни условия и икономическите 

показатели от прилагането на напояването  

 Специализирана информация относно: 

 -  законодателството на България и ЕС в областта на водите за напояване 

- основните принципи и положения по управление и опазване на водите, в т.ч. 

при напояване на земеделските култури 

- възможностите за използване на европейски фондове и програми за 

финансиране на дейности, свързани с напояването  

- институции в България в областта на напояването 

Книгата е предназначена за ползване като наръчник от земеделските 

производители и специалистите, работещи в сферата на управлението на напояването и 

строителството и експлоатацията на напоителните системи и съоръжения.    

 

 

 


