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Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Раздел І 
Предмет 
 
Чл. 1. С тази инструкция се определят условията, реда и изискванията за 

организация, осъществяване и управление на собствения хидромелиоративен 
мониторинг в земеделските площи с изградени напоителни системи и съоръжения 

 
Чл. 2. Инструкцията регламентира: 
1. правата и задълженията на собствениците и лицата, осъществяващи 

мониторинга в напоителните системи и в обхванатите от тях земеделски земи  
2. организацията на мониторинговата дейност   
3. изискванията за осъществяване на мониторинга при експлоатацията на 

напоителните системи и съоръжения при нормални, екстремни и аварийни условия  
4. набирането и обработката на информацията от мониторинга  
5. редът за извършване на анализи и оценки на резултатите от мониторинга  
6. архивирането и съхраняването на данните от мониторинга  
7. управление на собствения мониторинг в земеделските площи с изградени 

напоителни системи и съоръжения 
 
Чл. 3. Провеждането на хидромелиоративния мониторинг в земеделските 

площи с изградени напоителни системи и съоръжения представлява съществена 
част от дейностите, свързани с техническата експлоатация и поддържането на 
системите и съоръженията.  

 
Чл. 4. (1) Под хидромелиоративен мониторинг се разбира програмируем 

процес на:  
- наблюдения, измервания и регистриране на различни показатели и 

характеристики на напоителните системи и обхванатите от тях земеделски земи 
- оценка на състоянието и функционирането на отделните съоръжения и на 

системите като цяло  
- вземане, изпитване и анализ на почвени и водни проби в напояваните 

земеделски земи 
- обработка, анализ и оценка на получените данни  
(2) С изпълнение на дейностите по ал.1 се цели установяване на посоките и 

степента на изменение на протичащите в напоителните системи и в земеделските 
земи процеси и на спазването на изискванията за техническото и технологично 
използване на съоръженията и стандартите за опазване на околната среда и за 
ефективно използване на водите 

 
Раздел ІІ 
Обхват, изпълнение и контрол 
 
Чл. 5. Тази инструкция се прилага за всички типове напоителни системи и 

обслужващите ги съоръжения, в т.ч. за основните им елементи: 
1. водоизточник 
2. транспортно-разпределителна мрежа, състояща се от открити канали, 

напорни тръбопроводи и прилежащите им съоръжения  
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3. напоителни полета, включващи водовземане, водоразпределителна мрежа 
от открити канали и закрити напорни тръбопроводи, поливна техника, събирателна 
мрежа на излишните води, експлоатационна пътна мрежа със съоръжения   

 
Чл. 6. (1) Хидромелиоративният мониторинг в земеделските площи с 

изградени напоителни системи и съоръжения се осъществява от собственика на 
системите и съоръженията 

(2) Собственикът може да предостави частично или изцяло своите 
задължения по осъществяването на мониторинга в напоителните системи и в 
обхванатите от тях земеделски земи на други лица, оператори, които провеждат 
техническата експлоатация и поддържането на напоителните системи и съоръжения 
или са титуляри на разрешителните за водовземане за напояване и/или за ползване 
на водните обекти  

(3) Лицето, осъществяващо мониторинга, може да е и различно от това, 
провеждащо техническата експлоатация и поддържането на напоителните системи и 
съоръжения/оператора     

(4) Страните по ал.2 и 3 уреждат взаимоотношенията си чрез сключване на 
писмен договор 

 
Чл. 7. Собственикът  на напоителните системи и съоръжения и лицата по чл. 

6, ал. 2 и 3 осъществяват мониторинга в тях и в обхванатите от тях земеделски земи 
в съответствие с изискванията на тази инструкция, на разрешителните за 
водовземане и/или за ползване на водните обекти, издадени по реда на Закона за 
водите (чл. 174, ал. 1) и друга действаща в тази област нормативна уредба - 
Наредба № 5 от 23.04.2007 г. за мониторинг на водите, Наредба № 2 от 16.10.2000 г. 
за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, Наредба 
за качеството на водата за напояване на земеделските култури (проект), Закон за 
почвите и др.    

 
Чл. 8. При условията по чл. 6,ал. 3, резултатите от мониторинговата дейност 

се предоставя от собственика на напоителните системи и съоръжения или от 
лицето, провеждащо мониторинга, на лицето, изпълняващо техническата 
експлоатация и поддържането на системите и съоръженията/оператора, с оглед 
осигуряване на възможности за тяхната правилна и безопасна експлоатация и за 
опазване на околната среда в обхванатите от тях земеделски земи 

 
Чл. 9. (1) При провеждането на хидромелиоративния мониторинг собственикът 

на напоителните системи и съоръжения или лицето, осъществяващо 
мониторинга/оператора, изпълняват програма/план в съответствие с изискванията 
на съществуващата нормативнаа уредба, включително ограниченията на 
издадените разрешителни за водовземане и/или за ползване на водните обекти и на 
тази инструкция  

(2) Съдържанието на програмата/плана включва следните основни елементи: 
1. описание на напоителната система и съоръженията, за които се извършва 

мониторинга 
2. разположение на пунктовете за наблюдения и измервания на съоръженията 

на напоителните системи, в т.ч. тяхното предназначение, местоположение, вид и 
конструкция 

3. разположение на пробовземните точки за води и почва в земеделските 
земи, в т.ч. тяхното предназначение, местоположение, вид и конструкция 

4. наблюдавани показатели/характеристики за състояние, количество и 
качество 
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5. средства и методи на наблюдениа и измервания на 
показателите/характеристиките 

6. честота и продължителност на наблюденията и измерванията 
7. информационна карта за всеки пункт на мониторинга 
8. условия за експлоатация на системата за мониторинг 
9. методи за анализ и оценка на данните от мониторинга 
10. форма и ред на представяне на резултатите  
11. функционални връзки по предоставяне на информацията от мониторинга 
 
Чл. 10. Програмата/планът за хидромелиоративния мониторинг за конкретната 

напоителна система се изготвя от собственика/оператора на системата и се 
одобрява от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по 
хидромелиорации към МЗХ    

 
Чл. 11. Разходите за проектиране, изграждане и експлоатация на мрежите за 

мониторинг, респ. на пунктовете, на собствения мониторинг са за сметка на 
собственикът на напоителните системи и съоръжения / титулярите на 
разрешителните за водовземане за напояване (и/или за ползване на водните 
обекти)  

 
Чл. 12. (1) Собственикът на напоителните системи и съоръжения и лицата по 

чл. 6, ал. 2 и 3 / титулярите на разрешителните за водовземане за напояване и/или 
за ползване на водните обекти, съхраняват информацията от проведения  
мониторинг за период от 10 години   

(2) При прекратяване на правото на водовземане и/или за ползване на 
водните обекти, информацията за водите по ал. 1 се предава на съответната 
басейнова дирекция към МОСВ, а останалата информация – на Изпълнителната 
агенция по хидромелиорации, за съхранение 

 
Чл. 13. Изпълнителната агенция по хидромелиорации и Басейновите 

дирекции при осъществяване на контролните си функции имат право на достъп до 
пунктовете на мониторинговата система и на събраната информация от проведения 
мониторинг 

 
Чл. 14. За нарушаване на разпоредбите на тази инструкция отговарят 

собствениците/операторите и лицата, осъществяващи мониторинга в напоителните 
системи и съоръжения / титулярите на разрешителните за водовземане за 
напояване и/или за  ползване на водните обекти 

 
Чл. 15. Информацията от хидромелиоративния мониторинг е основата за 

осъществяване на контрол и за налагане на санкции при нарушаване на 
нормативните изисквания за експлоатация на напоителните системи и съоръжения
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Глава втора 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИЯ МОНИТОРИНГ В 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ С ИЗГРАДЕНИ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ И 
СЪОРЪЖЕНИЯ. ЕЛЕМЕНТИ И ОБХВАТ   
 
Раздел І 
Основни цели и задачи 
 
Чл. 16. Провеждането на хидромелиоративния мониторинг има за цел 

създаването на възможност за извършване на изчерпателни анализи, оценки и 
прогнози за състоянието на напоителните системи и съоръжения и на околната 
среда в обхванатите от тях земеделски земи и за предприемането на действия по 
тяхното подобряване и ефективно управление       

 
Чл. 17. Хидромелиоративният мониторинг в земеделските площи с изградени 

напоителни системи и съоръжения има за задачи: 
1. провеждане на полски системни наблюдения, измервания и регистриране 

на предварително определени основни показатели и характеристики при действието 
на напоителните системи и съоръжения 

2. вземане и лабораторни изпитвания на почвени и водни проби от  
напояваните земеделски земи 

3. обработване, анализиране и визуализация на събраната информация 
4. осигуряване на информация за състоянието и функционирането на 

отделните съоръжения и на напоителните системи като цяло 
5. осигуряване на информация за оценка на изпълнението на изискванията за 

техническото и технологично използване и експлоатация на напоителните системи и 
съоръжения 

6. осигуряване на информация за оценка на посоките и степента на изменение 
на протичащите в напояваните земеделски земи процеси 

7. осигуряване на информация за оценка на ефективното използване и 
опазване на водите и почвите в напояваните земеделски земи 

8. осигуряване на информация за определяне на параметрите и реализиране 
на подходящ поливен режим на отглежданите в напояваните земеделски земи 
култури 

9. осигуряване на информация за оценка на екологичното състояние и  
изпълнение на стандартите за опазване на околната среда в напояваните 
земеделски земи  

10. съхраняване на информацията 
11. обосноваване на предложения за промяна в организацията на 

мониторинга 
12. осъществяване на информационен обмен 
 
Раздел ІІ 
Елементи и обхват на мониторинга  
 
Чл. 18. Хидромелиоративният мониторинг в земеделските площи с изградени 

напоителни системи и съоръжения включва: 
1. Метеорологичен и  хидрологичен/хидрометричен мониторинг 
2. Хидрогеологичен мониторинг 
3. Технически мониторинг 
4. Екологичен мониторинг 
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Чл. 19. Мониторингът се състои от: 
1. системи от средства в съответните мониторингови мрежи 
2. средства и методи за набиране, обработване, анализ и предаване на 

оперативната информация от мрежите 
3. средства и методи за разработване и оценка на набраната информация   
4. средства и методи за архивиране и съхраняване на информацията 
 
Чл. 20. (1) Главен елемент на хидромелиоративния мониторинг са 

мониторинговите мрежи 
(2) Мониторинговите мрежи са елемент от програмите/плановете за 

мониторинг в земеделските площи с изградени напоителни системи и съоръжения и 
включват: 

1. метеорологична мрежа 
2. хидрологична/ хидрометрична мрежа 
3. хидрогеологична мрежа 
4. техническа мрежа 
5. мрежа за събиране на данни за опазване на околната среда (екологична  

мрежа) 
(3) Мониторинговите мрежи са взаимно свързани отделни системи от 

средства за наблюдения и измерване в напоителните системи и в обхванатите от 
тях земеделски земи, организирани в единна система, съответстваща на структурата 
на управление на техническата експлоатация и поддържане на напоителните 
системи и съоръжения 

 
Чл. 21. (1) Всяка от мрежите по чл. 20, ал.2, се състои от станции и/или 

пунктове за наблюдение на съответните показатели и характеристики на 
напоителните системи и съоръжения и на обхванатите от тях земеделски земи  

(2) В мрежите по чл. 20, ал.2, т. 1,2 и 3 влизат станциите и пунктовете за 
наблюдение и прогнози на рисковите фактори, които могат да предизвикат вредно 
въздействие на водите 

(3) Всяка мрежа с принадлежащите й станции и пунктове се отразява върху 
карта с определен мащаб 

(4) За всяка станция и пункт се изисква информационна карта, попълнена на 
хартиен и електронен носител 

 
 
Глава трета 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕН И ХИДРОЛОГИЧЕН/ХИДРОМЕТРИЧЕН МОНИТОРИНГ  
 
Раздел І 
Общи положения 
 
Чл. 22 Метеорологичният и хидрологичният/хидрометричният мониторинг 

осигурява: 
1. регистриране на стойностите на метеорологични и 

хидрологични/хидрометрични елементи, които имат пряко отношение към 
техническата експлоатация на напоителните системи и съоръжения, в т.ч. 
използването на откритите водни течения като водоизточници и приемници на 
системите  

2. необходимата информация за безопасна техническа експлоатация на 
напоителните системи и съоръжения  
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Чл. 23. (1) Метеорологичният и хидрологичният/хидрометричният мониторинг 
се извършва по съставени и одобрени програми /планове и включва измервания, 
наблюдения и оценки за метеорологичните и хидрологичните/хидрометричните 
елементи, свързани с експлоатацията на напоителните системи и съоръжения и 
ползване и опазване на обхванатите от тях земеделски земи   

(2) Програмите / плановете за собствен мониторинг се обосновават на базата 
на проведени по-ранни проучвания, а мрежите / пунктовете за измервания и 
наблюдения се разполагат в рамките на земеделските земи, върху който дейността 
на съоръженията оказва въздействие  

 
Чл. 24. (1) За хидрологичния/хидрометричния мониторинг се разработват 

програми за изпълнение на контролен и оперативен мониторинг 
(2) Програмите по ал. 1 задължително включват: 
1. измервания на водните нива, водните количества и обемите за определяне 

на екологичното и химичното състояние на водните тела на водоизточниците и 
приемниците на напоителните системи  

2. измервания на водните нива, водните количества и преминалите водни 
маси в отделните съоръжения на напоителните системи    

3. определяне на честота на извършване на мониторинга на избраните 
елементи за качество и количество 

4. нанасяне на избраните пунктове за мониторинг върху карта в мащаб, 
избран съгласно изискванията на наредбата по чл. 178, ал. 2 от Закона за водите 

5. финансов разчет по обезпечаване на изпълнението на планираните 
дейности 

6. изготвяне на проект на мрежата за мониторинг при спазване на 
изискванията 

 
Чл. 25 (1) Програмата за контролен мониторинг осигурява информацията, 

която е необходима за извършване на оценка на общото състояние на водните тела 
и на напоителните системи и съоръжения, както и за допълване на резултатите от 
прегледа на въздействието от човешка дейност и планиране на бъдещите програми 
за мониторинг 

 (2) Програмата за оперативен мониторинг цели изготвянето на оценка на 
всички изменения в състоянието на водните тела и във водовземането, 
водоразпределението и водоползването при напоителните системи    

 
Чл. 26. На базата на информацията от мониторинга се извършват 

метеорологични, хидрологични/хидрометрични и воднобалансови оценки, както 
следва: 

1.  метеорологични и хидрологични/хидрометрични оценки, свързани с 
екстремни хидрологични явления в напояваните земеделски земи и в напоителните 
системи и съоръжения 

2.  метеорологични и хидрологични оценки за извършване на метеорологични 
и хидрологични прогнози  

3.  воднобалансови оценки за напояваните земеделски площи, напоителните 
системи като цяло и за отделни съоръжения 

 
Чл. 27 За изучаване на режима на водните източници, използвани за 

напояване се прилагат методите на хидрометрията, включващи начините и 
оборудването за наблюдения, измерване и определяне на 
хидрологичните/хидрометричните елементи 
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Чл. 28. Главен елемент на метеорологичния и хидрологичния/хидрометричния 
мониторинг са съответни мониторингови мрежи 

 
Чл. 29. Дейностите за реализиране на вътрешния метеорологичен и 

хидрологичен мониторинг в една напоителна система се провеждат при изпълнение 
на изискванията на Българските държавни стандарти (БДС), Международната 
организация по стандартизация (ISO), ръководствата на Националния институт по 
метеорология и хидрология (НИМХ) – БАН и Световната метеорологична 
организация (СМО)  

 
Чл. 30. Метеорологичният и хидрологичният мониторинг се осъществяват и в 

съответствие с изискванията на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в 
сила от 28.01.2000 г., посл. изм., ДВ, бр. 22 от 13.03.2007 г.) и Наредба № 5 от 
23.04.2007 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 44 от 05.06.2007 г.)    

 
Чл. 31. Метеорологичният и хидрологичният мониторинг и водобалансовите 

оценки при експлоатацията на язовирните стени и съоръженията към тях се 
провежда в съответствие с изискванията на Правилника за правилна и безопасна 
експлотация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната 
инфраструктура (изд. от Министъра на  земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 97 от 
02.11.2004 г., кн. 12/2004 г., стр. 316)(за язовирни стени с височина на стената до 15 
м, обем на водохранилището до 3 млн.куб. м и прилежащите им облекчителни и 
водовземни съоръжения и на Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за 
осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията 
към тях (изд. от Министъра на околната среда и водите, Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, Министъра на земеделието и горите и Министъра на 
енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.)     

 
Раздел ІІ 
Организация на мониторинговата дейност  
 
Чл. 32. Мрежите за метеорологичен и хидрологичен/хидрометричен 

мониторинг са елемент от програмите/плановете за собствения мониторинг в 
напоителните системи и съоръжения и в обхванатите от тях земеделски земи и 
включват мрежа за наблюдение на : 

1. метеорологични фактори и елементи 
2. хидрологични/хидрометрични фактори и елементи 
(2) Структурата на мрежите и елементите за наблюдения и измервания се 

определят с проекти за тяхното изграждане и оборудване в съответствие с 
особеностите на конкретната напоителна система 

 
Чл. 33. (1) Всяка от мрежите се състои от станции, пунктове и постове за 

наблюдения и измервания 
 (2) Броят и разположението на станциите, пунктовете и постовете се 

определят така, че да дават необходимата достоверна информация за всички 
наблюдавани и измервани елементи  

 
Чл. 34. (1) Метеорологичната мрежа се формира от метеорологични и 

дъждомерни станции и снегомерни постове 
(2) Мрежата по ал. 1 се изгражда с цел наблюдения и измервания на:  
1. температура и влажност на въздуха   
2. вид и стойности на валежите  
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3. изпарение от свободна водна повърхност  
4. други атмосферни показатели – вятър и др. 
 
Чл. 35. (1) Хидрологичната/хидрометричната мрежа при откритите водни 

течения, водоизточници и приемници на напоителните системи, се формира от 
хидроложки станции, нивомерни и водомерни пунктове и постове, която се създава в 
съответствие с изискванията на одобрените програми/планове за 
хидрологичен/хидрометричен мониторинг 

(2) Станциите и пунктовете от мрежата по ал. 1се изграждат на течащи и 
стоящи води, като техния вид и разположение трябва да гарантират 
представителност на данните за измерваните показатели за състоянието на водните 
тела по отношение на:  

1. хидроложките условия  
2. екологичното и химичното състояние на водите 
3. връзката на повърхностните води с валежите и подземните води 
4. връзката с други повърхностни водни тела 
5. твърдия отток 
 
Чл. 36. Водомерните постове на хидрометричната мрежа  трябва да дават 

необходимата достоверна информация за напоителните системи, в т.ч. за:  
1. режима на водоизточниците, които определят водообезпечеността на 

напоителните системи 
2. безопасна техническа експлоатация на отделните елементи и на 

напоителните системи като цяло  
3. правилно и икономически ефективно провеждане на водовземането, 

водоразпределението и използването на водата за напояване  
4. извършване на контрол по използването на водата   
5. определяне на загубите на вода в напоителните системи и съоръжения 
6. определяне на коефициента на полезно действие на системите и 

съоръженията 
7. установяване на действително подадените в отделните части на 

напоителните системи водни обеми и на разходите за водоподаването  
8. съставяне на водния баланс на напоителните системи и напояваните 

земеделски земи 
 
Чл. 37. (1) Мрежата по чл. 36 включва водомерни постове от водоизточника до 

всеки потребител на вода и всеки пункт, в който се подава вода за напояване   
(2) Видът и разположението на водомерните постове са в зависимост от 

тяхното предназначение и типа, схемата и особеностите на напоителните системи и 
съоръжения 

(3) Водомерните постове по ал. 1 са постоянни и временни и имат 
предназначение да отчитат: 

1. водните нива в напоителните съоръжения 
2. взетата вода от водоизточниците  
3. използваната вода от водопотребителите 
4. съставяне на водния баланс на напоителните системи   
(4) Водомерните постове се разполагат: 
1. при водоизточника в началото на напоителните системи 
2. на каналите/тръбопроводите на транспортната и разпределителната 

напоителна мрежа 
3. в напоителното поле при подаване на водата на всеки потребител 
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Чл. 38. (1) За всяка станция, пункт и пост от мрежите за метеорологичен и 
хидрологичен/хидрометричен мониторинг се съставя информационна карта, 
съдържаща следната основна информация: 

1. местоположение на станцията, пункта, поста 
2. географски координати 
3. вида на оборудването 
4. подробно описание, скица или план за разположението на различни обекти 

около нея  
5. вид и методи на наблюдения и измервания на показателите и елементите 
6. режим и начин на предаване на информацията 
(2) Информационната карта по ал. 1, попълнена на хартиен и електронен 

носител, се съхранява от лицето, стопанисващо станциите 
(3) На станциите, пунктовете и постовете се извършва трайна маркировка, 

включваща означение за принадлежността им към съответната мрежа за мониторинг 
и номерата им 

 
Чл. 39. Наблюденията от метеорологичния и хидрологичния/хидрометричния 

мониторинг са непрекъснати и срочни  
 
Чл. 40. Станциите и постовете по метеорологичните и хидрологичните/ 

хидрометричните мрежи се оборудват със съответните средства за наблюдения, 
измервания и предаване на информацията 

 
Раздел ІІІ 
Наблюдавани и измервани показатели при мониторинга, средства и 

методи за тяхното измерване и определяне 
 
Чл. 41. Наблюденията, които се извършват в станциите и пунктовете по 

мрежите за метеорологичен и хидрологичен/хидрометричен мониторинг се 
определят в програмите за мониторинг. 

 
Чл. 42. В метеорологичните и дъждомерните станции и снегомерните постове 

на мрежата по чл. 41 се наблюдават и измерват: 
(1) валежи и снежна покривка, в т.ч.: 
1. количеството на падналия валеж за определено време  
2. вида на валежа 
3. продължителността на валежа - начало и край 
4. дебелината на снежната покривка 
(2) температура и влажност на въздуха   
(3) изпарение от свободна водна повърхност  
(4) други атмосферни влияния - сила, посока и времетраене на вятъра 
 
Чл. 43. В хидрометричните станции, пунктове и постове на 

хидрологичната/хидрометричната мрежа при откритите водни течения се определят 
следните показатели: 

(1) Хидрографски характеристики на реката, в т.ч.: 
1. дължина на главната река 
2. дължина на притоците                    

 3. извитост на реката 
 4. надлъжен наклон на реката  

5. хидравлични характеристики на напречното сечение 
(2) Хидрографски характеристики на водосбората област, в т.ч.: 
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1. вододелна линия 
2. площ на водосбора 
3. дължина и средна ширина на водосбора 
4. гъстота на речната мрежа 
5. средна надморска височина на водосборната област 
6. коефициент за езерност на водосбора 
7. залесеност на водосбора 
(3) Показателите за количественото изменение на всички хидроложки 

елементи като: 
1. водни стоежи 
2. водни количества 
3. дълбочина и скорост на водните течения  
4. водни обеми 
5. наноси 
6. температура на водата 
7. ледови явления 
 
Чл. 44. Към основните хидрометрични дейности за наблюдение и измерване 

на хидрологичните елементи се отнасят: 
1. устройството и обзавеждането на хидрометричните станции и постове 
2. измерване на дълбочините и установяване на релефа на дъното и 

бреговете на водните обекти 
3. провеждане на наблюдения върху колебанията на водните стоежи и 

измерването на наклоните на водната повърхност 
4. изучаване на температурата на водата 
5. ледови явления 
6. установяване на скоростта и посоката на водните течения 
7. измерване на водните количества и наносите 
8. изучаване на механичния състав на наносите и дънните отложения 
 
Чл. 45. В хидрометричните постове на мрежата по чл. 42 в напоителните 

системи и съоръжения се измерват: 
1. водни нива в съоръженията 
2. протичащи водни количества в съоръженията 

 3. водни обеми в различните части от напоителните системи  
4. налягане (напор) на водата в транспортната и разпределителната 

напоителна мрежа на системите  
5. скорост на течението в каналната и тръбната мрежа на системите  
 
Раздел ІV 
Периодичност на наблюденията и измерванията 

 
Чл. 46. (1) Периодичността на извършване на метеорологичния и 

хидрологичния/хидрометричен мониторинг се съобразява с вида на мониторинга и 
се приема съобразно изискванията на наредба № 5/2007 г. 

(2) Периодичността на мониторинга се съобразява и с променливостта на 
параметрите, получени в резултат на въздействия, причинени от естествените 
условия и от човешката дейност върху състоянието на наблюдаваните и 
измерваните показатели 

(3) При избора на периодичността на мониторинг се цели постигане на 
приемливо ниво на достоверност и точност на данните от наблюденията и 
измерванията 
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Чл. 47. (1) Измерването на метеорологичните елементи е ежедневно  
(2) Периодичността на измерване на хидрологичните/хидрометрични 

елементи е в зависимост от особеностите на измерваните елементи и е ежедневно, 
месечно или годишно 

 
Раздел V 
Обработка, докладване и оценка на резултатите от наблюденията и 

измерванията 
 
Чл. 48. Данните за валежите от метеорологичния мониторинг се обработват, 

като се определят:  
(1) Денонощни и месечни стойности  
1. максималото денонощно количество на валежа 
2. месечната сума на валежа 
3. броя дни с валежи 
(2) Годишни стойности  
1. максималното количество на валежа за денонощие в годината 
2. максимална месечната сума на валежа в годината  
3. датата на максималния денонощен валеж 
4. броя на дните с валеж  по вид и количество 
5. годишни суми и максимуми  
 
Чл. 49. На базата на останалите метеорологични данни – температура и 

влажност на въздуха, изпарение, сила и посока на вятъра, се определят:  
1. среднодневни стойности 
2. средномесечни стойности 
3. средногодишни стойности 
 
Чл. 50. Обработката на данните от измерването на хидрологичните 

показатели  дават: 
1. средномногогодишен отток 
2. вътрешногодишно разпределение на оттока  
3. максимален отток 
4. минимален отток  
5.твърдия отток 

 
Чл. 51. Уредите и устройствата за измерване на водните стоежи са 

непредаващи (при тях водният стоеж се отчита непосредственно от потопено в 
реката устройство - рейки)  и предаващи - водният стоеж се фиксира от известно 
разстояние от свободната водна повърхност (лимниграфи) 

  
Чл. 52. Данните от наблюденията и измерванията в метеорологичния и 

хидрологичния мониторинг се използват за: 
1. оценка на хидрографските характеристики на водоизточниците и на 

водосборните области  
2. оценка на режима на изменение на метеорологичните и хидрологичните 

фактори и елементи в напояваните земеделски земи 
3. метеорологични и хидрологични оценки на екстремните явления в  

земеделските земи 
4. изготвяне на метеорологични и хидрологични прогнози 
5. воднобалансови оценки за напояваните земеделски площи 
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6. оценка на ефективното използване на водите в напояваните земеделски 
земи 

7 оценка на екологичното състояние и  изпълнение на стандартите за 
опазване на околната среда в напояваните земеделски земи  

8. определяне на параметрите на подходящ поливен режим на отглежданите в 
напояваните земеделски земи култури 

 
Чл. 53. Въз основа на данните от наблюденията и измерванията в 

хидрометричната мониторингова мрежа в напоителните системи се определят: 
1. ефективността в разпределението и използването на водата за напояване  
2. общите загубите на вода в напоителните системи и съоръжения 
3. коефициента на полезно действие на системите и съоръженията 
4. действително подадените в отделните части на напоителните системи 

водни обеми и на разходите за водоподаването  
5. водния баланс на напоителните системи и напояваните земеделски земи 
 
Чл. 54. Докладването на направените анализи и оценки от 

хидрологичния/хидрометричния мониторинг  се извършва в съответствие с графика, 
определен в програмите/плановете за хидромелиоративния мониторинг в 
конкретната напоителна система в рамките на общия годишен доклад за 
резултатите от хидромелиоративния мониторинг   

 
Раздел VІ 
Архивиране и съхраняване на данните от наблюденията и измерванията 
 
Чл. 55. Базата от метеорологични и хидрологични/хидрометрични данни се 

организират на хартиен и магнитен носител на нива регистрирани стойности на 
показателите и елементи от наблюденията и измерванията, първична обработка на 
регистрираните данни и разработване на режимна метеорологична и 
хидрологична/хидрометрична информация  

 
Чл. 56. (1) Първичната обработка на данните от наблюденията и 

измерванията се състои в обработване на регистрираните стойности на 
показателите, като се определят средни и екстремни стойности за съответния 
показател, съответстващи на приетите времеви интервали на разпределение   

(2) На основата на първичната метеорологична и 
хидрологична/хидрометрична информация след анализ на точността й и 
отстраняване на груби и системни грешки се оформя режимния вариант на 
информацията 

(3) Режимната метеорологична и хидрологична/хидрометрична информация 
се разработва в срок от 3 месеца след приключване на календарната година и се 
попълва в съответни формуляри   

(4) Режимната информация се придружава от оценки за точността на 
метеорологичните и хидрологичните/хидрометричните елементи за приетите 
дискретни интервали от време  
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Глава четвърта  
ХИДРОГЕОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ  
 
Раздел І 
Общи положения 
 
Чл. 57. Хидрогеологичният мониторинг в напоителните системи и съоръжения 

и в обхванатите от тях земеделски земи осигурява: 
1.  регистриране на стойностите на хидрогеологичните елементи, които имат 

пряко отношение към техническата експлоатация на напоителните системи и 
съоръжения и екологичното състояние на обхванатите от тях земеделски земи 

2.  необходимата информация за безопасна техническа експлоатация на 
напоителните системи и съоръжения  

3. комплектност на извършваната оценка за действието на напоителните 
системи   

 
Чл. 58. (1) Провеждането на хидрогеологичния мониторинг има за цел: 
1. получаването на достатъчна информация за оценка на състоянието на 

количеството и качеството на подземните води в напояваните земеделски земи  
2. определяне на въздействието на функционирането на напоителните 

системи и съоръжения върху режима и качеството на тези води 
3. своевременно идентифициране на негативните процеси във водите и  

почвите в земеделските земи и прогнозиране на тяхното развитие 
4. установяване на въздействието на подземните води върху свойствата и 

продуктивността на почвите и околната среда в напояваните земеделски земи 
5. оценка на степента на ефективност на осъществяваните мероприятия в 

земеделските земи и за ползване и опазване на  водите и почвите в тях   
(2) Целта по ал. 1 се постига чрез постоянно наблюдение на нивата, дебитите, 

химическия състав и физичните характеристики на подземните води, водния режим,  
водно-физичните и химичните характеристики на почвите  

 
Чл. 59. (1) Хидрогеологичният мониторинг  се извършва по съставени и 

одобрени програми /планове и включва измервания, наблюдения и оценки за 
актуалното състояние на подземните води    

(2) Програмите / плановете за собствен мониторинг се обосновават на базата 
на проведено хидрогеоложко проучване, а мрежата / пунктовете за измервания и 
наблюдения се разполагат в рамките на площите, върху който дейността на 
съоръженията оказва въздействие  

(3) Състоянието на подземните води се определя от количественото и 
химичното състояние на подземните водни тела 

 
Чл. 60. Програмите/плановете за мониторинг на подземните води се създават 

за да: 
1. обхванат подземните водни тела на територията на напояваните 

земеделски земи  
2. осигурят надеждна оценка на количественото състояние на всички 

подземни водни тела или група тела  
3. осигурят последователен и изчерпателен преглед на химическото 

състояние на подземните води в рамките на площите 
4. осигурят достатъчна информация за оценка въздействието на 

водовземането и естественото дрениране върху нивото на подземните води и на 
водните количества за подземните водни тела 
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5. откриват наличието на значими и устойчиви тенденции за влошаване на 
състояние на подземните води в рамките на площите  

(2) при определяне на гъстотата на пунктовете и честотата на измерванията, 
да се вземат предвид краткосрочните и дългосрочните изменения на подхранването 
на водните тела 

 
Чл. 61. (1) Програмите/плановете за хидрогеологичния мониторинг на 

подземните води се разработват с цел съгласуван и изчерпателен преглед на 
количественото и химичното състояние на подземните води в земеделските земи с 
изградени напоителни системи и съоръжения  

(2) Програмите по ал. 1 включват програми за контролен и за оперативен 
мониторинг на химичното състояние на подземните води 

(3) Данните от мониторинга по ал. 2 са основа за идентифициране на 
значимите и устойчивите тенденции в изменение на количественото и химичното 
състояние на подземните води 

 
Чл. 62. (1) За мониторинга на количественото състояние на подземните води 

се определят: 
1. мрежи за мониторинг на подземните води 
2. гъстота на пунктовете за мониторинг за всяко водно тяло  
3. честота на мониторинга 
4. интерпретиране и представяне на количественото състояние на подземните 

води 
(2) Мониторингът на количественото състояние включва измерване на нивата 

подземните води и/или на водните количества  
(3) Критериите за определяне на добро количествено състояние на 

подземните води се определят с наредба № 1/2007 г. към Закона за водите 
(4) За мониторинг на химичното състояние се определят: 
1. мрежи за мониторинг на подземните води  
2. схема за полеви измервания и лабораторни изпитвания на качеството на 

подземните води в пунктовете от мрежата по т. 1, осигуряваща достоверност на 
резултатите и включваща:  

а) основни показатели съгласно наредба № 1/2007 г. към Закона за водите, в 
т. ч. съдържание на кислород, стойност на рН, електропроводимост, нитрати, амоний 

б) допълнителни показатели, свързани с въздействието от човешка дейност 
върху подземните води във връзка с потвърждаване на оценката на риска водното 
тяло да не постигне целите за опазване на околната среда 

д) честота и месеци на наблюдение, измерване и вземане на проби 
(5) Критериите за определяне на добро химично състояние на подземните 

води се определят с наредба № 1/2007 г. към Закона за водите 
 
Чл. 63. (1) Мониторингът на количественото и на химичното състояние на 

подземните води може да се извършва едновременно. 
(2) Мониторингът на количественото състояние може да се провежда в други 

представителни за тялото пунктове. 
 
Чл. 64. Програмите за контролен мониторинг на химичното състояние на 

подземните води се изготвят въз основа на извършеното характеризиране и оценка 
на въздействието на човешките дейности върху подземните водни тела за  
допълване и потвърждаване на процедурата по оценка на въздействието и за 
осигуряване на информация, необходима за оценка на значимите и устойчивите 
тенденции в резултат от естествени изменения и от човешки дейности  
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Чл. 65. (1) Програмите за оперативен мониторинг се изготвят за установяване 

на:  
1. състоянието на всички подземни водни тела и групи тела 
2. наличието на всички предизвикани от човешка дейност тенденции за 

влошаване на качеството на водите   
(2) Оперативният мониторинг се изпълнява в периодите между програмите за 

контролен мониторинг 
(3) Честотата на мониторинга по ал. 2 трябва да бъде достатъчна за 

откриване на съответните въздействия от човешка дейност, поне веднъж на 3 
години 

 
Чл. 66. Главен елемент на хидрогеологичния мониторинг е хидрогеологичната  

мрежа 
 
Чл. 67. Дейностите за реализиране на собствения хидрогеологичен 

мониторинг  се провеждат в съответствие на изискванията на Закона за водите 
(обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., посл. изм., ДВ, бр. 22 от 
20.07.2007 г.), Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на 
подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г.), Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за 
опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн., ДВ, 
бр. 27 от 11.03.2008 г.) и Наредба № 5 от 23.04.2007 г. за мониторинг на водите 
(обн., ДВ, бр. 44 от 05.06.2007 г.)     

 
Раздел ІІ 
Организация на мониторинговата дейност  
 
Чл. 68. (1) Хидрогеологичната мрежа е  елемент от програмата / плана за 

собствения мониторинг  в напоителните системи и съоръжения и в обхванатите от 
тях земеделски земи 

 (2) Структурата на хидрогеологичната мрежа и елементите за наблюдения и 
измервания се определят с проекти за тяхното изграждане и оборудване  

 
Чл. 69. (1) Мрежата за мониторинг на подземни води се разработва за всяко 

водно тяло или група водни тела в напояваните земеделски земи  
(2) За определяне мрежите за всяко подземно водно тяло се използват: 
1. наличните данни за характеризиране на подземното водно тяло 
2. оценката на количественото състояние на водното тяло 
3. оценката на химичното състояние на водното тяло 
5. резултатите от изпълнения мониторинг на подземните води. 
(3) За мрежите по ал. 2 се определят: 
1. броят и разположението на пунктовете за всяко водно тяло, включително 

географските координати, надморската височина на терена и на точката на 
измерване 

2. взаимовръзките с други пунктове за мониторинг  
3. конструкцията на пунктовете 
4. оборудването на пунктовете със стационарни съоръжения за измерване 
(4) За мрежите се съставят: 
1. карти с местоположение на пунктовете 
2. информационна карта за всеки пункт 
 
Чл. 70. (1) Мрежата за мониторинг на подземните води се състои от пунктове 
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за измервания на разположението и качеството на подземните води: 
1. кладенци или сондажи 
2. други съоръжения – дренажи, извори 
(2) Пунктовете  трябва да гарантират достоверността на показателите за 

подземния воден обект, за който са проектирани 
(3) Пунктовете се разполагат в рамките на водното тяло, така че 

наблюденията в тях да характеризират: 
1. естественото състояние на подземните води 
2. подхранването на подземните води и връзката им с повърхностните води 
3. връзката с водите от други подземни водни тела 
4. качеството на водите в подземното водно тяло 
(4) Пунктовете по хидрогеологичната мрежа се оборудват със съответните 

средства за наблюдения, измервания и предаване на информацията 
 
Чл. 71. (1) Конструкцията на пункта включва подземното и надземното му 

оборудване, включително трайна маркировка, която: 
1. съответства на предназначението на пункта 
2. осигурява надеждната му защита 
(2) Трайната маркировка на пункта включва означение за принадлежността му 

към съответната мрежа, номера на пункта и указание за собствеността му, както и 
трайно обозначение на точката за измерване. 

 
Чл. 72. (1) Собствен мониторинг на химичното състояние на подземните води 

провеждат титулярите на разрешителни за водовземане от подземни води  
(2) Наблюденията на хидрогеологичния мониторинг са непрекъснати и срочни  
 
Раздел ІІІ 
Наблюдавани и измервани показатели при мониторинга, средства и 

методи за тяхното измерване и определяне 
 
Чл. 73. (1) Наблюденията и измерванията, които се извършват в станциите и 

пунктовете на хидрогеологичната мрежа се определят в програмите/плановете  за 
мониторинг 

(2) Състоянието на подземните води се характеризира с количественото и 
химичното състояние на подземните водни тела 

(3) Количественото и химичното състояние на подземните водни тела може да 
бъде добро или лошо. 

 
Чл. 74. (1) Количественото състояние на подземните водни тела се определя 

от режима на нивото на подземните води.  
(2) Подземно водно тяло е в добро количествено състояние, ако са изпълнени 

следните условия: 
1. нивото на подземните води в подземното водно тяло е такова, че 

естествените ресурси на подземните води не са превишени от общото черпене от 
водното тяло 

2. нивото на подземните води не е подложено на изменение в резултат от 
водовземане или от друга човешка дейност 

3. понижението на водното ниво и временното или постоянното изменение в 
посоката на потока в подземното водно тяло не създават опасност от привличане на 
замърсени води 

 
Чл. 75. (1) Опазването на количественото състояние на подземните води 
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включва изпълнението на мерки, в т.ч. за: 
1. предотвратяване на свръхексплоатацията на подземните води 
2. разкриване на подземните води с минимален брой съоръжения за 

водовземане 
3. осигуряване на минимално допустимия отток в реките, когато те са източник 

на привлекаеми ресурси  
4. определяне на задължения за титулярите на разрешителни за водовземане 

за провеждане на собствен мониторинг на подземните води и изисквания към 
програмата за мониторинг 

5. смекчаване на ефекта от опасно повишаване на нивото на подземните води 
и предотвратяване на опасното им понижаване 

6. провеждане на мониторинг на количественото състояние на подземните 
води  

(2) Мерките по ал. 1 се предвиждат при издаването на разрешителни за: 
1. водовземане 
2. ползване на воден обект за изграждане или реконструкция на съоръжения, 

предназначени за водовземане от подземни води 
 
Чл. 76. (1) Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води 

се оборудват с  одобрени по реда на Закона за измерванията: 
1. водомер за измерване на черпените водни обеми 
2. устройство за измерване на нивото на подземните води 
(2) Устройствата за измерване на водното ниво са: 
1. нивомери за дискретно измерване -  при дълбочина на водното ниво при 

черпене до 20 м 
2. автоматичен нивомер за непрекъснато измерване и регистрация на данните 

на повърхността – при дълбочина на водното ниво при черпене повече от 20 м 
3. манометър – когато устието на съоръжението е херметизирано 
(3) Устройствата по ал.1 се монтират на не повече от 2 метра от 

съоръженията  
 
Чл. 77. (1) Предотвратяване на опасно понижаване на нивото на подземните 

води, надвишаващо допустимото за подземното водно тяло, в случаите на 
използването им като водоизточник на напоителните системи, се осъществява: 

1. при издаването на разрешителни за водовземане, чрез определяне на 
максимално допустимо експлоатационно понижение в съоръжения, предназначени 
за водовземане 

2. чрез ограничаване на предоставени права за водовземане при установено 
намаляване на подхранването на подземното водно тяло 

(2) Предотвратяване на неблагоприятното въздействие на опасното 
повишаване на нивото на подземните води в напояваните земеделски земи се 
осъществява чрез планиране и осъществяване на мерки за изграждане на защитни 
и/или отводнителни съоръжения в тях 

 
Чл. 78. (1) Опазването на подземните води от влошаване на качеството им 

вследствие на напояването се извършва при издаване на разрешителни за 
водоползване и/или ползване на воден обект  

 
Чл. 79. (1) Химичното състояние на подземните водни тела се определя в 

зависимост от електропроводимостта и концентрацията на замърсители в 
подземните води. 

(2) Критериите за оценка на  химичното състояние на подземните води са: 
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1. стандартите за качество на подземните води (приложение № 1 на Наредба 
№ 1); 

2. определените, по реда на чл.118б, от Закона за водите, прагове на 
замърсяване на подземните води. 

(2) Праг на замърсяване се определя задължително за: 
1. вещества, йони или показатели на замърсяване с естествен произход или в 

резултат от човешка дейност: арсен, кадмий, олово,  живак, амониеви йони,  
хлориди, сулфати,  

2. изкуствени комплексни вещества: тетрахлоретилен, трихлоретилен 
3. параметри показващи привличане на солени или замърсени, в резултат от 

човешката дейност, води: електропроводимост, сулфати и хлориди  
 
Раздел ІV 
Периодичност на наблюденията и измерванията 
 
Чл. 80. (1) Мониторингът на количественото състояние на подземните води 

включва (Наредба № 1/2007 г.): 
1. ежемесечно измерване на черпените водни обеми    
2. измерване на нивото на подземните води 
а. ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване, и 
б. В началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване 
(2) Измерванията по ал. 1 се извършват в последния ден от всеки календален 

месец и се записват в специален дневник, койго се съхранява за срока на 
разрешеното водовземане   

(3) Данните от измерванията по ал. 1 към 30.06. и 31.12. на всяка календарна 
година в срок от 14 дни се изпращат в Изпълнителната агенция по хидромелиорации 
и съответната басейнова дирекция    

 
Чл. 81.(1) Мониторингът на химичното състояние на подземните води 

включва: 
1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по 

показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, 
амониеви йони, нитрати, хлориди и сулфати 

2. на всеки 3 години изследване на химичния състав на черпените подземни 
води по всички показатели, посочени в приложение № 1 (Наредба № 1/2007 г.)  

(2) Водните проби се вземат: 
1. от определеното в проекта за оборудване на съоръженията място 
2. през периода 1 август – 30 септември  
 
Раздел V 
Анализ, докладване и оценка на резултатите от наблюденията и 

измерванията 
 
Чл. 82. След обработката на данните от наблюденията и измерванията на 

хидрогеологичния мониторинг за количественото състояние на подземните води се 
определят:  

(1) за черпените водни обеми 
1. среднодневни стойности 
2. средномесечни стойности 
3. месечни суми  
4. годишни суми 
(2) за нивата на подземните води 
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1. среднодневни стойности 
2. средномесечни стойности 
3. сезонни и средногодишни стойности  
4. минимални стойности 
5. максимални стойности 
6. режим на подземни води  
 
Чл. 83. При обработката на данните за химичното състояние на подземните 

води се определя химичния състав на черпените подземни води  
 
Чл. 84. (1) На базата на анализа на данните от хидрогеологичния мониторинг 

се извършват оценки за наличието и/или за опасността от: 
1. изтощаване на подземните води при използването им за напояване  
2. влошаване на качеството на водите (замърсяване) и почвите вследствие на 

напояването при използване на води за напояване с влошени качества и от водната 
ерозия на почвата 

3. вредно въздействие на подземните води – опасно повишаване или 
понижаване нивото на подземните води, в т.ч. вследствие на напояването   

4. преовлажняване/заблатяване на почвите в повърхностния коренообитаем 
почвен пласт на земеделските земи  

5. засоляване на почвите 
(2) Извършват се и хидрогеологични и воднобалансови оценки: 
1. свързани с появата на екстремни хидрогеологични явления в напояваните 

земеделски земи 
2. за напояваните земеделски площи и напоителните системи и съоръжения 
 
Чл. 85. Докладването на направените анализи и оценки от хидрогеологичния 

мониторинг  се извършва в съответствие с графика, определен в 
програмите/плановете за хидромелиоративния мониторинг в конкретната 
напоителна система в рамките на общия годишен доклад за резултатите от 
хидромелиоративния мониторинг   

 
Раздел VІ 
Архивиране и съхраняване на данните от наблюденията и измерванията 
 
Чл. 86. Базата от наблюденията и измерванията се организират на хартиен и 

магнитен носител на нива регистрирани стойности на хидрогеоложките показатели, 
първично обработени данни и изготвяне на режимна информация за 
хидрогеоложките елементи  

 
Чл. 87. (1) Първичната обработка се състои в обработване на регистрираните 

данни, като се определят средни и екстремни стойности за съответния показател, 
съответстващи на приетите времеви интервали на дискретизация   

(2) На основата на първичната хидрогеоложка информация след анализ на 
точността на информацията и отстраняване на груби и системни грешки се оформя 
режимния вариант на информацията 

(3) Режимната информация се разработва в срок от 3 месеца след 
приключване на календарната година и се попълва в съответни формуляри   

(4) Режимната информация се придружава от оценки за точността на 
хидрогеоложките елементи и за приетите дискретни интервали от време   
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Глава пета 
ТЕХНИЧЕСКИ МОНИТОРИНГ 
 
Раздел І 
Общи положения 
 
Чл. 88. Техническият мониторинг осигурява събирането на необходимата 

информация за техническата инфраструктура на напоителните системи по 
отношение на: 

1. техническото състояние на определени елементи и съоръжения, играещи 
важна роля в експлоатацията на напоителните системи   

2. функционирането на отделните съоръжения и на напоителните системи   
3. вземане на решения и реализиране на действия за правилна експлотация и 

поддържане на напоителните системи и съоръжения  
4. вземане на решения и определяне на обхвата и обема на необходимите 

ремонтно-възстановителни работи на системите и съоръженията  
5. извършване на оценка на сигурността на напоителните съоръжения   
6. своевременно идентифициране на потенциални опасности за съоръженията 
7. осигуряване на безопасна експлоатация на напоителните системи и 

съоръжения при нормални, екстремни и аварийни условия  
 
Чл. 89.(1) Техническият мониторинг се извършва по съставени и одобрени 

програми/планове и включва измервания и наблюдения за състоянието и 
функционирането на отделните елементи на напоителните системи и съоръженията 
към тях, както и влиянието им върху обслужваните земеделски земи  

(2) Програмите / плановете за мониторинга се обосновават на базата на 
проведени предварителни наблюдения и проучвания на определените технически 
характеристики за безопасност и ефективност на отделните елементи на 
инфраструктурата в определени пунктове на напоителните системи и съоръжения  

 
Чл. 90. (1)  При изпълнението на  техническият мониторинг  се разработват 

отделни програми за всяко едно основно съоръжение от хидромелиоративната 
инфраструктура, оказващо влияние върху ефективността и безопасността на 
действието на напоителната система 

(2) Програмите по ал.1 задължително включват: 
1. измерване на основните параметри на работа на хидротехническитe 

съоръжения - експлотационно водно количество, ниво,  напор, вертикално 
преместване, нива на депресионната крива, филтарация, мътност, водоплътност, 
вибрации и  други подобни  

2. достигнати технически характеристики на съоръженията в процеса на 
експлоатацията им – напор, водно количество, мощност, проводимост и други 

3. определяне на честотата на извършване на наблюденията на избрани 
характерни показатели на хидромелиоративната инфраструктура 

4. нанасяне на избраните пунктове за наблюдение и измерване върху карта в 
мащаб, избран съгласно изискванията на наредба № 5 за мониторинг на водите 

5. финансов разчет по обезпечаване на изпълнението на планираните 
дейности 

6.изготвяне на проект на мрежата за мониторинг при спазване на 
изизскванията 

 
 Чл. 91. За извършването на технически мониторинг в екстремни и аварийни 
условия при експлоатацията на големи хидротехнически съоръжения като язовирни 
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стени, речни и друг тип водохващания, дюкери, мост-канали, помпени станции и 
други подобни съоръжения се изготвят конкретни програми/планове 
  
 Чл. 92. (1) Програмата за контролен мониторинг осигурява иформация, която е 
необходима за извършване на оценка на общото състояние на 
хидромелиоративната инфраструктура, както и за допълване на резултатите от 
прегледа на въздействието от човешката дейност и планиране на бъдещите 
програми за мониторинг 
 (2) Програмата за оперативен мониторинг цели изготвянето на оценка на 
всички изменения в състоянието на отделните елементи на хидромелоративната 
инфраструктура на напоителната система 
  

Чл. 93. (1) За всички съоръжения се създава база данни от наблюдения и 
измервания по техническия мониторинг, която се поддържа и периодично 
актуализира 

(2) За взаимно свързани явления базата данни съдържа синхронизирани 
измервания от техническия, метеорологичния, хидрологичния/хидрогеологичния и 
екологичния мониторинг  

 
Чл. 94. Наблюденията и измерванията по техническия мониторинг в 

напоителните системи са: 
1. задължителни 
2. периодични и непрекъснати 
3. едновременни при наблюдения и измервания на взаимно свързани явления 
4. сравними по време, час и място. 

 
Чл. 95. Главен елемент на техническият мониторинг са съответните 

мониторингови мрежи, които се разделят според вида на съответната 
хидромелиоративна инфраструктура  

1. мрежа за измерванае на хидравлични показатели 
2. мрежа за измерване технологични показатели  
3. мрежа за измерване на други помощни показатели 

 
Чл. 96. Дейностите за реализиране на техническия мониторинг в една  

напоителна система се провеждат при изпълнение на изискванията на БДС, 
Международната организация по стандартизация (ISO)  и други вътрешно 
ведомствени нормативи 

 
Чл. 97. Техническият мониторинг при експлоатацията на язовирните стени, 

помпени станции и съоръженията към тях се провежда в съответствие с 
изискванията на Правилника за правилна и безопасна експлотация и поддържане на 
съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура (обн., ДВ, бр. 97/02.11.2004 
г., кн. 12/2004 г., стр. 316)(за язовирни стени с височина на стената до 15 м, обем на 
водохранилището до 3 млн.куб. м и прилежащите им облекчителни и водовземни 
съоръжения) и на Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за 
осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията 
към тях (обн., ДВ, бр. 17/02.03.2004 г.)     
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Раздел ІІ 
Организация на мониторинговата дейност 
 
Чл. 98. (1) Мрежата за технически мониторинг е елемент от програмата/плана 

за хидромелиоративен мониторинг в напоителните системи и съоръжения и в 
обхванатите от тях земеделски земи 

 (2) Структурата на мрежата и елементите за наблюдения и измервания се 
определят с проекти за тяхното изграждане и оборудване  

 
Чл. 99. (1) Мрежата за мониторинг се състои от пунктове за наблюдения и 

измервания на състоянието и функционирането на напоителните системи и 
съоръжения  

(2) Броят и разположението на пунктовете се определят така, че да дават 
необходимата достоверна информация за напоителните съоръжения  

(3) Пунктовете се разполагат при всички съоръжения на напоителните 
системи и наблюденията и измерванията в тях характеризират: 

1. техническото им състояние – експлоатационна годност и предпазване от 
аварии 

2. функциониране на съоръженията – изпълнение на предназначението си и 
достигане на проектните показатели 

 
Чл. 100. (1) Мрежата по чл. 99 включва разнообразни пунктове за наблюдения 

в зависимост от вида на наблюдаваният или измеран показател на съоръжението от 
хидромелиоративната инфраструктура  

(2) Видът и разположението на пунктовете за наблюдение и измерване са в 
зависимост от тяхното предназначение на типа, схемата и особеностите на 
напоителните системи и тяхната хидромелиоративна инфраструктура 

(3) Пунктовете са постоянни и временни и имат предназначението да 
извършват: 

1. технически (системни) огледи/прегледи  
2. измерване на експлотационни технически параметри 
3. отчитане на съответствието на съоръженията с проектните им показатели 
4. измерване на показатели за сигурността на съоръженията 
5. измерване на показатели за функциониране на съоръженията 
 
Чл. 101. (1) За всеки пункт от мрежата за технически мониторинг се съставя 

информационна карта, съдържаща следната информация: 
1. местоположение на пункта 
2. географски координати 
3. вида на оборудването 
4. описание и схема на наблюдаваното съоръжение   
5. вид и методи на наблюдения и измервания  
6. режим и начин на предаване на информацията 
(2) Информационната карта по ал. 1, попълнена на хартиен и електронен 

носител, се съхранява от лицето, стопанисващо пунктовете 
(3) На пунктовете се извършва трайна маркировка, включваща означение за 

принадлежността им към съответната мрежа за мониторинг и номерата им 
(4) Всички пунктове се отразяват върху карта с определен мащаб 
 
Чл. 102. Постовете на мониторинговата мрежа се оборудват със съответните 

средства за наблюдения, измервания и предаване на информацията 
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Чл. 103. Наблюденията извършвани на пунктовете от техническият 
мониторинг са непрекънати и срочни, като те зависят от вида на съоръжението и 
режима му на работа, като в някои случаи те могат да бъдат оборудвани със 
съответните средства за наблюдения, измервания и предаване на информацията. 

 
Чл. 104. Наблюденията и измерванията в пунктовете по напоителните системи 

и  съоръжения се извършват в съответствие с програмите за технически контрол на 
следните нива: 

1. визуален контрол  
2. технически огледи 
3. оперативни измервания в определени пунктове 
4. пълни измервания в наблюдателните постове на мониторинговата мрежа в 
съответствие с инструкциите за експлоатация и програмите/плановете за 
мониторинг 
 
Раздел ІІІ 
Наблюдавани и измервани показатели при мониторинга, средства и 

методи за тяхното измерване и определяне 
 
Чл. 105. Наблюденията и измерванията, които се извършват в пунктовете по 

мрежите за технически мониторинг, се определят в програмите за мониторинг 
 
Чл. 106. Техническият мониторинг върху напоителните системи и съоръжения 

включва наблюдения и измервания на: 
1. водовземанията/водовземните съоръжения  
3. язовирни стени и съоръженията към тях 
2. помпените станции и съоръженията към тях  
3. транспортната и разпределителната напоителна мрежа от открити канали 
4. транспортната и разпределителната напоителна тръбна мрежа   
5. съоръженията по транспортната и разпределителната мрежа 
6. водоразпределителната мрежа от открити канали и закрити напорни 

тръбопроводи 
6. съоръженията в напоителното поле 
7. поливната техника 
8. събирателната мрежа на излишните води 
9. експлоатационната пътна мрежа със съоръжения 
 
Чл. 107. Техническият мониторинг при експлоатацията на водовземните 

съоръжения включва следните основни наблюдения и измервания на: 
1. деформации по конструкцията 
2. преминаващи водни количества 
3. водни нива 
4. състояние на облицовката/фугите 
5. отлагане на наноси и различни предмети пред съоръженията 
 
Чл. 108. Техническият мониторинг при експлоатацията на транспортната и 

разпределителната напоителна мрежа от открити канали включва наблюдения и 
измервания на: 

1. деформации по напречно сечение 
2. изменения на надлъжния наклон 

 3. пропускна способност 
 4. характкерни водни нива 



 25 

5. състояние на облицовката/фугите 
6. филтрация 
7. отлагане на наноси и подприщващи предмети и отпадъци 
8. обрастване с растителност  
9. наличието на срутища и потенциални свлачища по трасето 
 
Чл. 109. Техническият мониторинг при експлоатацията на транспортната и 

разпределителната напоителна тръбна  мрежа включва наблюдения и измервания 
на: 

1. деформации по напречно сечение 
2. изменения на надлъжния наклон 

 3. пропускна способност 
4. налягане и съответствието му с оразмерителната стойност 
5. отложени наноси и подприщващи предмети и отпадъци 
6. изправност на тръбната арматура (затворни органи, въздушници, калници, 

хидранти, изпразнители и др.) 
 
Чл. 110. Техническият мониторинг при експлоатацията на съоръженията по 

транспортната и разпределителната мрежа (утайници, изравнители, мост-канали,  
дюкери, водостоци, прагове, бързотоци, вододели, експлоатационни пътища и др.) 
включва наблюдения и измервания на: 

1. цялост и устойчивост на насипите и конструкциите 
2. деформации и разрушения на различните участъци на съоръженията  
3. изравяния и подприщвания в конструкциите 
4. водоплътност на съоръженията, състояние на облицовките/фугите 
5. подприщвания, затлачване и преливане на съоръженията 
6. натрупани наноси, предмети, боклуци  
7. пропускната способност 
8. преминаващи водни количества 
9. характерни водни нива   
10. филтрация 
11. състояние на всички метални части, ходови части и работни механизми 
12. състоянието на дренажните системи 
 
Чл. 111. Техническият мониторинг при експлоатацията на напоителната 

мрежа и съоръженията в напоителното поле включва освен наблюденията и 
измерванията по чл. 107-110 още на: 

1. организацията на напояването   
2. техническите и технологичните параметри на използване на поливната 

техника 
 
Раздел ІV 
Периодичност на наблюденията и измерванията 
 
Чл. 112. (1) Периодичността на извършване на техническият мониторинг се 

съобразява с вида и особеностите на наблюдаваните съоръжения, режима на 
тяхната работа и точността на измерване на показателите, които се наблюдават 

(2) Периодичността на събиране на показателите се съобразява също с 
променливостта на параметрите, получени в резултат на въздействия, причинени от 
естествените условия и от човешката дейност върху състоянието на наблюдаваните 
и измерваните показатели, както и от особеностите на топографските, 
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хидроложките, хидрогеоложките, почвено-мелиоративните и др. условия в 
напояваните земеделски земи 

(3) При избора на честота на измерване на показателите от техническият 
мониторинг се цели постигането на приемливо ниво на достоверност и точност на 
данните получени от наблюденията и змерванията 

 
Чл. 113. (1) Наблюденията и измерванията при експлоатацията на 

напоителните системи при нормални условия се извършват най-малко два пъти 
годишно - преди поливния сезон и след неговия край  

(2) периодично (на една или две години) в зависимост от състоянието на 
съоръженията 

 
Чл. 114. Наблюдения и измервания с увеличена честота до ежедневни се 

извършват при висока вълна или след аварийни и екстремни случаи 
 
Чл. 115. След провеждане на високата вълна се извършва подробен оглед на 

състоянието на съоръженията и на водоизточниците, като се обръща особено 
внимание на: 

1. връзките на бетоновите конструкции със земнонасипни съоръжения 
2. ерозията и отлаганията след преливните съоръжения 
3. участъците, където са се появили течове и суфозионни явления 
 
Чл. 116. След провеждане на високата вълна лицето, осъществяващо 

техническата експлоатация, извършва визуални огледи, измервания съобразно 
програмата за технически контрол и анализ на техническото състояние на  
съоръженията . 

 
Чл. 117. Анализът за техническото състояние на напоителните системи и 

съоръжения се изготвя от лицето, осъществяващо експлоатацията, или се възлага 
от него след съгласуване със собственика на базата на резултатите, получени от 
техническите прегледи и измерванията за период не по-голям от три години 

 
Раздел V 
Анализ, докладване и оценка на резултатите от наблюденията и 

измерванията 
 
Чл. 118. Събраните от техническият мониторинг данни се обработват 

статистически, като се определят: 
1.техните средно дневни , месечни и/ или годишни стойности 

 2. максималните и минимални стойности и тяхната продължителност 
 3. отклоненията от зададените проектни параметри 
 4. други характерни стойности свързани с действието на напоителната 
система 

 
Чл. 119. Данните от техническия мониторинг в напоителните системи и 

съоръжения са основата за извършването на: 
1. анализ на изправността и техническото състояние на напоителните 

съоръжения 
2. оценка на съответствието на състоянието на съоръженията с проектните му 

параметри  
3. оценка на сигурността на съоръженията   
4. анализ на показателите на функциониране на съоръженията 
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5. оценка на съответствието на функциониране на поливната техника и на 
съоръженията с проектните показатели на действие  

6. оценка на необходимостта от провеждане на ремонтно-възстановителни 
работи в напоителните системи 

 
Чл. 120. Докладването на направените анализи и оценки от техническия 

мониторинг  се извършва в съответствие с графика, определен в 
програмите/плановете за хидромелиоративния мониторинг в конкретната 
напоителна система в рамките на общия годишен доклад за резултатите от 
хидромелиоративния мониторинг   

 
Раздел VІ 
Архивиране и съхраняване на данните от наблюденията и измерванията 
 
Чл. 121. (1) Обемът, видът, формата и начинът за документиране на 

резултатите от измерванията са определени в проекта за експлоатация и 
поддържане и инструкциите за експлоатация 

(2) Данните от техническия мониторинг се включват в регистъра на 
напоителните системи и съоръжения 

 
Чл. 122. (1) Всички наблюдения и отчети се вписват в съответни форма преди 

и след първичната обработка 
(2) Методиката за обработка на резултатите се указва в инструкцията за 

експлоатация и в паспорта на всеки от уредите. 
(3) Резултатите от всички наблюдения и отчети, както и тяхната първична 

обработка, се нанасят в съществуващата база данни и на хартиен носител 
 
Чл. 123. Базата от наблюденията и измерванията се организират на хартиен и 

магнитен носител на нива регистрирани стойности на  показателите от техническият 
мониторинг, първично обработени данни и изготвяне на режимна информация за 
състоянието на  елементи от хидромелиоративната инфраструктура  

 
Чл. 124. (1) Първичната обработка се състои в обработване на регистрираните 

данни, като се определят средни и екстремни стойности за съответния показател, 
съответстващи на приетите времеви интервали на дискретизация   

(2) На основата на първичната информация след анализ на точността на 
информацията и отстраняване на груби и системни грешки се оформя режимния 
вариант на информацията 

(3) Режимната информация се разработва в срок от 3 месеца след 
приключване на календарната година и се попълва в съответни формуляри   

(4) Режимната информация се придружава от оценки за точността на 
измерените показатели в техническия мониторинг и за приетите дискретни 
интервали от време 
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Глава шеста 
ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ  
 
Раздел І 
Общи положения 
 
Чл. 125. Екологичният мониторинг има за цел гарантиране здравето и живота 

на населението и животните, чрез опазване на  почвите, водите във водните обекти 
и  земеделските култури, от възможно неблагоприятно въздействие на 
антропогенните фактори, като регламентира изискванията към качеството и 
безопасността на почвите и водите за напояване, при условията за поддържане на 
земята в добро земеделско и екологично състояние  

 
Чл. 126. (1) Мониторингът на водите и почвите представлява комплекс от 

специфични дейности, които осигуряват информация за оценки и прогнози за 
състоянието на водите и почвите  

  (2) Екологичният мониторинг на повърхностните и подземните води, 
използвани за напояване на земеделските култури, в тяхното естествено състояние 
или след подходящо третиране, се провежда съгласно изискванията на Закона за 
водите (обн., ДВ., бр. 67 от 1999 г.), Наредба № 5 от 2007 г. за мониторинг на водите 
(обн., ДВ., бр. 44 от 2007 г.) и Наредба на водите за напояване на земеделските 
култури (проект) 

 (3) Екологичният мониторинг на почвите се провежда съгласно изискванията 
на Закона за почвите (обн., ДВ., бр.89 от 2007 г.) и Наредбата за реда за провеждане 
на мониторинг на почвите (проект) 

(4) С цел осигуряване на безопасност на водоизточниците - язовири и 
съоръжения към тях, изравнители и други водовземни съоръжения, екологичния 
мониторинг включва извършването на метеорологичен и хидрологичен мониторинг и 
водобалансови оценки,  съгласно глава трета на настоящата инструкция 

 
Чл. 127. За опазване качествата на водите в напоителните съоръжения - 

язовири, канали, изравнители и други съоръжения, се допуска заустване на 
отпадъчните води само след писмено съгласие на собственика на системите и 
съоръженията и при осигурено качество на водите със спазване на условията и забраните 
за заустване, определени в наредбата по чл.135, т. 13 от Закона за водите  

 
Чл. 128. (1) Управлението и изпълнението на дейностите по екологичния 

мониторинг се извършват от собствениците и лицата, осъществяващи мониторинга в 
напоителните системи и съоръжения / титулярите на разрешителните за 
водовземане за напояване и/или за ползване на водните обекти, които са задължени 
да провеждат собствен мониторинг на водите и почвите в границите на напояваните 
от тях земеделски земи  

(2) Титулярите на разрешителни за водовземане с цел напояване,   
изпълняват програма за собствен екологичен мониторинг в съответствие с 
изискванията определени в издадените им разрешителните за водовземане или 
ползване на воден обект    

 
Чл. 129. Провеждането на екологичния мониторинг се изразява във 

създаването на възможност за анализи, оценки и прогнози за състоянието на водите 
за напояване и почвите  
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Чл. 130. Екологичният мониторинг се извършва в определената в тази 
инструкция честота и данните се предоставят на Изпълнителната агенция по 
хидромелиорации чрез Регионалните дирекции по хидромелиорации в едномесечен 
срок.  

 
Раздел ІІ 
Организация на мониторинговата дейност 
 
Чл. 131. (1) Организация на наблюденията и измерванията на мониторинга на 

водите за напояване и почвите в мелиориранните площи се извършват съгласно 
изискванията на  Закона за водите(обн., ДВ., бр.67 от 1999 г.)., Закона за 
почвите(обн., ДВ., бр.89 от 2007 г.)., Наредба № 5 от 2007 г. за мониторинг на водите 
(обн., ДВ., бр. 44 от 2007 г.) и на Наредба на водите за напояване на земеделските 
култури (проект) 

(2) Мониторингът има задача да осигури информация за състоянието на 
водите и почвите, спецификата за мониторинга на които е регламентирана в други 
нормативни актове, в т. ч. за: 

1. повърхностните води, предназначени за напояване на земеделските култури 
2. водите, замърсени и/или застрашени от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници 
3. подземните води, замърсени и/или застрашени от замърсяване с вредни, 

опасни, приоритетни и приоритетно опасни вещества по смисъла на Наредбата по 
чл. 135, т. 2 от Закона за водите  

4. вредното въздействие на водите за напояване върху хидротехническите 
съоръжения  

5. качествата на почвата и своевременно идентифициране на негативните 
процеси (иригационна ерозия, засоляване, замърсяване и/или застрашени от 
замърсяване с тежки метали, повърхностно преовлажняване и заблатяване) и 
прогнозиране на тяхното развитие 

 
Чл. 132. (1) Изпълнителната агенция по околната среда извършват мониторинг 

на пунктовете, в съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 2007 г. за 
мониторинг на водите (обн., ДВ., бр. 44 от 2007 г.) и Закона за почвите (обн., ДВ., 
бр.89 от 2007 г.). 

(2) Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве 
извършват мониторинг на микробиологичните показатели по приложение № 1 на 
Наредба на водите за напояване на земеделските култури (проект). 

(3) Физичните и химичните показатели по приложение № 1 на Наредбата за 
качествата на водите за напояване, които не се включени в мониторинга на 
пунктовете на Националната мониторингова мрежа, се наблюдават и анализират  от 
Изпълнителната агенция по хидромелиорации. 

 
Чл. 133.  Мониторингът на водите и почвите се провежда посредством мрежи 

от пунктове и полигони, които се определят съвместно от местните компетентни 
органи при следните условия:  

(1) За повърхностните и подземните води 
1. на  изхода на водовземните съоръжения -  за повърхностни и подземни води  
2. на магистралните канали в точката на отклоняване на води по  главните 

разпределителни канали - в случай на опасност от изменение на качеството на 
водите при водоподаването им до напоителните полета 

3. при язовирите - за водите на вход и изход язовир, като се вземат проби от 
различни нива 
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(2) За почвите  
1. в райони с наличие на деградационни процеси в почвите или при напоявани 

площи с индикации за протичащи негативни процеси в тях 
2. при избора и разполагането им се отчитат: природно-мелиоративните 

условия на територията; разпределението и частта на участие на селскостопанските 
култури; начинът на земеползване в системата; наличието на количеството и 
качеството на необходима вода; състоянието на почвата и подпочвените води; типа 
на хидромелиоративната система; хидромелиоративното и селскостопанско 
използване  

3. към методите за наблюдаване на почвите могат да се отнесат: почвените 
проби в постоянни пунктове, наблюденията на стационарни еталонни площадки, 
наблюденията на експериментални участъци и др. 

4. необходимите постоянни пунктове се разполагат: 
а. в типични почвени и хидрогеоложки условия в близост до опорни 

наблюдателни кладенци, свързани с режима на подпочвените води, на които 
проведените наблюдения и измервания могат да бъдат екстраполирани за цялата 
система или район, като е препоръчително площта на експерименталните участъци 
да се движи от 500 до 2 000 дка, в зависимост от конкретните условия (теренни и 
експлоатационни) 

б. в пределите на водоразделите и техните склонове, за да може във всеки 
геоморфоложки район да се отчете дълбочината на залягане и химичния състав на 
подпочвените води и типа на почвите. Едновременно с това е необходимо да се 
вземат предвид и стопанските условия. 

(3) Провежданите наблюдения по екологичния мониторинг на напоителните 
системи са периодични на свойствата на почвата и се извършват едновременно с 
наблюденията на подпочвените води 

 
Чл. 134. За опазване на количествения състав на водите за напояване е 

необходимо: 
1. извършването на хидрологичен мониторинг, съгласно чл.43,ал.3 на 

настоящата инструкция  
2. съставяне на водните баланси при водовземане от язовири с цел 

ефективното им управление 
3. стриктно спазване изискванията за осигуряване на екологичен  минимум във   

водоизточника – в язовира или реката след водовземане 
 
Раздел ІІІ 
Наблюдавани и измервани показатели при мониторинга, средства и 

методи за тяхното измерване и определяне 
 
Чл. 135. Основните наблюдавани показатели за оценка на критериите, 

определящи пригодността на водите за напояване на земеделските култури, 
съгласно приложение № 1 на Наредбата за качествата на водите за напояване на 
земеделските култури (проект) са:   

 1. електропроводимост (Еcw) – критерии за  засоляване на почвите   
 2. натриево-адсорбционното отношение SAR и електропроводимостта (Еcw)-

критерии за водопропускливост на почвите 
3. съдържание на натрий, хлор, бор, тежки метали, цианиди – критерии за 

токсично замърсяване 
4. съдържание на общ колититър, ешехирия коли и чревни патогенни 

микроорганизми – критерии за микробиологично замърсяване на почвите и 
растенията 
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5. съдържание на азот(NO3, NO2, NH4,), фосфати(PO4) , сулфати(SO4
2-

),
 

карбонати (CO3
2-

)и хидрокарбонати (HCO3
-
), активната реакция на водите (pH), 

детергенти, феноли, нефтопродукти, ХПК и БПК5, радиоактивност -   критерии за 
недопускане на други вредни въздействия  

 
Чл. 136. (1) Не се допуска използването на води за напояване, чиито качества 

по физични, химични и микробиологични показатели превишават пределно 
допустимите стойности, определени в приложение № 1 на Наредбата за качествата 
на водите за напояване. Те могат да се използват за напояване само след 
съответно пречистване (механично, химично или биологично) и обеззаразяване, 
така че качествата на водата да отговарят на изискванията на тази наредба 

(2) При невъзможност за пречистване до пределно допустимите стойности по 
цитираната наредба, пригодността за напояване се определя в документите по чл. 
60,  ал.9 от Закона за водите, като се взема предвид взаимовръзката между: 

1. почвен тип 
2. вида на напояваните земеделски култури, включително поливен режим 
3. хидрогеоложките условия  включващи характеристика на водния обект, 

геолога -литоложки строеж, защитеност от замърсяване, филтрационни свойства ,  
състав и дълбочината на подземните води   

4. технологията на напояване, включително  необходимите водни количества, 
определени в съответствие с поливните и напоителни норми 

 
Чл. 137. Мониторинг за съдържанието на нитрати в определените уязвими 

зони, съгласно изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от земеделски източници (Д.В.бр.27/2007 г) се извършва от 
Басейновите дирекции периодично на всеки четири години  

 
Чл. 138. За определяне качествения състав на водите за напояване в 

пунктовете за мониторинг, посочени в чл. 138, се провежда хидрометричен 
мониторинг за определяне на водните количества във водоизточника, съгласно  
чл.43,ал.3 

 
Чл. 139. За провеждане на наблюдения за състоянието на площите се 

използва методът на рекогносцировъчните наблюдения, базиращ се на визуалните 
наблюдения за проявяването на един или друг негативен процес и интервюирането 
на собствениците на наблюдавания обект (в случая мелиорирана площ) и включващ: 

1. събиране на информация за състоянието на културите, отглеждани върху 
мелиорираните площи и добивите от тях 

2. системни наблюдения за техническото състояние на мелиоративната мрежа 
и съоръженията към нея 

3. наблюдения върху провеждания процес на напояване 
4. наблюдения за проява на неблагоприятни процеси (напоителна ерозия, 

заблатяване, засоляване и др.) 
 
Чл. 140. Наблюденията на почвите за възникване на процеси на засоляване са 

препоръчителни при следните условия: 
 1. мелиорирани площи с ниска естествена дренираност и при площи, 

естествено засолени – независимо от дълбочината на подпочвените води 
2. естествено интензивно дренирани терени, когато за напояването на такива 

терени се използват води с качества, предполагащи осолонцоване или засоляване 
на почвите 
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3. минерализирани подпочвените води, веднага след покачването на нивото 
на подпочвените води на дълбочина 3-4 м под повърхността на терена  

 
Чл. 141. Наблюдението на солевия режим на почвата в напоителните системи 

включва: 
1. установяване степента и типа на засоляване на почвата, съдържанието на 

соли и комплектността на почвата 
2. установяване на връзката между динамиката на засоляване на почвата и 

режима на нивото и химичния състав на подпочвените води 
3. следене на динамиката на солевия баланс 
4. следене изменението на солевото съдържание на отделните почвени 

типове и прогнозирането му 
5. оценяване ефективността на проведените хидромелиорации 
 
Чл. 142. (1) Постоянните пунктове за наблюдение на почвата (10х10 м) трябва 

да се избират на площи с повишена засоленост или солонцоватост на почвите или 
при недълбоко разположени минерализирани подпочвени води. Необходимото 
количество на постоянните пунктове не е регламентирано. То се определя в 
зависимост от опасността от засоляване или засоленост на площите в системата, 
площта на системата, нееднородността на природните и стопански условия, 
хидромелиоративните условия и т.н. 

(2)  Почвените проби за воден извлек се вземат от следните дълбочини: 0-10; 
10-25; 25-50; 50-75; 75-100; 100-125; 125-150; 150-200 см и през 50 см по-надолу до 
водното ниво 

(3) Лабораторно се определя съдържанието на Cl-, SO4
2-, HCO3

-, CO3
2-, Na+, 

Mg2+, Ca2+, pH.  
 
Чл. 143. (1) Наблюденията на физическите и химически показатели на почвите 

изискват да се отчита характера на тези показатели и могат да са: 
1. трудноизменими показатели – механичен състав, специфична плътност, 

обменна способност, хумус, СаСО3, гипс, сорбционна способност Т 
2. умерено-изменими показатели – обща порьозност, хидравлична 

проводимост, влажност, рН, общо съдържание на водоразтворимите соли, 
компоненти на водния извлек 

(2) Наблюденията на лесноизменящите се показатели се водят до 
дълбочината на нивото на подпочвените води, докато трудноизменящите се 
показатели се наблюдават до 100 см, а в някои случаи – и по целия почвен разрез 

 
Чл. 144. За определяне на запасите от влага в почвата и установяване на 

сроковете и нормите за поливки, се наблюдават водно-физичните свойства на 
почвите и на почвено-хидроложките константи – пълна влагоемкост на почвата (ПВ), 
пределна полска влажност (ППВ), влажност на трайно завяхване (ВТЗ) и т.н  

 
 Чл. 145. Пунктовете за наблюдение на влажността на почвата трябва да 

съвпаднат с пунктовете за наблюдение на солевия режим на същата и да отговарят 
на следните изисквания: 

1. площадките не трябва да бъдат по-близо от 10 м от трасетата на 
напоителните канали 

2. временните наблюдателни пунктове се разполагат между растенията 
паралелно на хода на дъждовалните машини, ако напояването се извършва по този 
начин. На всяка наблюдателна площадка пунктовете се разполагат по диагонал или 
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шахматно на дълбочина до 1 м при полските култури и до 1,5 м – при овощни 
градини и лозя 

3. при близко ниво на подпочвените води – до 3-5 м, като пунктове за 
наблюдение на влажностния режим могат да се използват и постоянни 
наблюдателни кладенци, които се пробиват до нивото на подпочвените води в по-
маловодния период на годината 

 
Чл. 146. Наблюденията на почвите за възникване на процеси на ерозия са 

препоръчителни при следните условия: 
1. напояване с дебит >9,5 мм и дъжд с интензитет > 0,18 мм/мин 
2. мелиорирани почви с наклон по-голям от 6 º 
3. почви с ниска степен на ерозионна устойчивост-слабохумусни с богата  

прахова фракция и висок текстурен коефициент 
4. склонове с голяма дължина 
5. при отглеждане на редови култури 
 
Раздел ІV 
Периодичност на наблюденията и измерванията 
 
Чл. 147. Честотата на взимане на проби трябва да бъде в съответствие с 

действащата нормативна база в страната: 
(1) Честотата на взимане на водни проби е: 
1. За повърхностни води 
а) измерванията се извършват най-малко един път годишно преди началото 

на поливния сезон, с изключение на случаите на непредвидено  внезапно покачване 
на нивото на водата 

б) повторно определяне на качеството на водата в същия вегетационен 
период се извършва при констатиране на промяна в мирис, мътност, повишаване  
стойностите на други показатели, характеризиращи въвеждането на водоизточника в 
експлоатация 

2. За подземни води  
а) измерванията се извършват преди въвеждането в експлоатация на 

водовземното съоръжение  
б) най-малко един път на три години 
в) повторен анализ се извършва в случай промяна характеристиките на 

водата, установени от наблюденията от Националната мониторингова мрежа.  
(2) Честотата на взимане на почвени проби е: 
1.От постоянните пунктове за анализ се извършва два пъти годишно – в 

началото и в края на вегетационния период 
2. За следенето на замърсители (нитрати, триазинови хербициди и пестициди) 

се вземат през пролетния период (март, април), когато обикновено се откриват най-
високи остатъчни количества и лятно-есенния (август, септември), когато част от 
активните субстанции са разградени по време на вегетационния период и са с по-
малки концентрации 

 
Чл. 148. (1) Лицата по чл. 6, които са титуляри на разрешителните за 

водовземане с цел напояване, извършват наблюдения за установяване на 
неблагоприятни изменения на качеството на водите в течение на поливния сезон по 
органолептични и физични свойства на водата  като специфичен мирис, мътност, 
утайки, газоотделяне и други  

(2) При  установяване на неблагоприятни изменения по  ал.1 лицата по чл.4 
извършват своевременно допълнителен мониторинг на водите за напояване по 
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показателите съгласно  приложение № 1 на Наредбата за качествата на водите за 
напояване, за времето до възстановяването на качеството на водите за напояване 
съгласно  изискванията  

 
Чл. 149. При повишена минерализация или неблагоприятен йонен състав на 

водите – наблюденията се извършват 2-3 пъти годишно (в началото, в средата и в 
края на вегетационния период). Водните проби от дренажните и колекторни води се 
вземат 1-2 пъти месечно, а в период на промивки – 3-4 пъти месечно 

 
Чл. 150. (1) При индикации от НСМОС за замърсяване на почвите в даден 

район с тежки метали се провежда мониторинг в пунктовете за съдържание на тежки 
метали и арсен съвместно с  базовата РИОСВ и ИАОС  

(2) Периодично контролиране на отглежданата растителна продукция в 
замърсените райони по отношение на тежки метали и арсен 

 
Раздел V 
Анализ, докладване и оценка на резултатите от наблюденията и 

измерванията 
 
Чл. 151. (1) Оценка на пригодността на водите за напояване по отношение на 

възможното им вредно въздействие, върху здравето на хората,  състоянието на  
почвата, водите и земеделските култури, и хидромелиоративните съоръженията се 
извършва по основните критерии: засоляване, водопропускливост, токсичност и 
други проблеми, в зависимост от стойностите на основните показатели съгласно 
приложение № 1 на Наредбата за качествата на водите за напояване на 
земеделските култури (проект) 

 
Чл. 152. (1) Определянето на водите, които са замърсени или застрашени от 

замърсяване, и на уязвимите зони се извършва въз основа следните критерии: 
1. за повърхностни и подземни води води използвани за напояване – 

съдържат ли нитрати с концентрация по-голяма от 50 мг/л, ако не се прилагат 
добрите земеделски практики (ДЗП)  

2. за повърхностни води от езера или язовири: засегнати ли са от 
еутрофикация, или могат да бъдат засегнати от еутрофикация, ако не се прилагат 
добрите земеделски практики (ДЗП)  

(2) Оценка на ефективността на програмите от мерки за ограничаване и 
предотвратяване на замърсяването с нитрати на мелиорираните площи от 
земеделски източници в уязвимите зони 

 
Чл. 153.(1) Оценката на екологичното състояние на почвата обхваща 

състоянието на почвената покривка и определяне на нарушените земи. 
(2) Елементите на оценка на състоянието на почвената покривка са: 
1. механичен състав, текстурен коефициент, дълбочината на почвения 

профил 
2. водно-физичните свойства на почвата по отношение на теглото (обемно и 

относително), порьозност (обща и некапилярна), водопропускливост, скорост на 
поиване след 1-я час, коефициент на филтрация, влажността (пределната полска 
влагоемност(ППВ), оптималната влажност(ОВ), коефициента на завяхване(КЗ), 
долната граница на оптималната влага(ДОГВ), височина на капилярното покачване 
при заблатени почви 

3. химическия състав на почвите по отношение на %-ното съдържание на 
хумус, електропроводимост, рН, карбонати, , хидрокарбонати, съдържание на соли 
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(натрий, калций и магнезий), сулфати, нитрати и нитрити, фосфати, калий, цианиди, 
феноли, тежки метали (манган, цинк, олово, арсен, живак, бор, кобалт, желязо, 
кадмий и др. – при съмнение за замърсяване от такива), пестициди, нефтопродукти, 
детергенти  

4. състояние на почвата в района на системата или нейна част по отношение 
на съществуващи екологични нарушения (засоляване, заблатяване, ерозия, 
вкисляване), обхвата и степента на тяхното проявление 

(3) В някои случаи в оценката могат да бъдат включени и: 
1. наличните замърсители на почвата и степента на замърсеност 
2. засегнатите участъци 
3. наличните противоерозионни и други съоръжения, тяхното разположение и 

състояние 
 
Чл. 154. Анализът на наблюденията и оценката на солевия режим на почвата 

в постоянните пунктове показват: 
1. фиксация на измененията в солевия режим в периода между две солеви 

снимки 
2. установяване на влиянието на режима на подпочвените води, режима на 

напояване или отводняване, метеороложките условия и др. върху солевия режим и 
солонцоватостта на почвата 

3. установяване влиянието на дадения вид хидромелиорация върху 
структурата на почвите 

 
Чл. 155. Оценката на процеса на водоплощната ерозия се извършва 

посредством математически модел за оценка на данните от  мониторинговата мрежа 
за наблюдение и контрол на ерозионните процеси  

 
Чл. 156. Оценка на почвите по съдържание на тежки метали се извършва чрез 

пределно-допустимите концентрации (ПДК) на съответните метали в почвата, 
съгласно Наредба № 3/ 1997 г. 

 
Чл. 157. Оценяването на почвите в зависимост от тяхното токсично действие 

върху растенията може да се извърши по показателите: съдържание на токсични 
соди и хлориди и съдържание на сулфати на натрия и магнезия 

 
Чл. 158. Оценката  на почвите по почвено плодородие се извършва в 

зависимост от мощността на хумусния хоризонт, съдържанието на хумус, подвижен 
фосфор, обменен калий и рН 

 
Чл. 159. Докладването на направените анализи и оценки от екологичния 

мониторинг на водите и почвите се извършва в съответствие с графика, определен в 
програмите/плановете за хидромелиоративния мониторинг в конкретната 
напоителна система в рамките на общия годишен доклад за резултатите от 
хидромелиоративния мониторинг   

 
 
Раздел VІ 
Архивиране и съхраняване на данните от наблюденията и измерванията 
 
Чл. 160. (1) Програмите за мониторинг на водите предназначени за напояване 

и почвите се разработват от местните компетентни органи, които отчитат 
специфичните регионални условия          
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(2) Обемът и съдържанието на програмите за мониторинг на водите за 
напояване  се определят в съответствие с плановете за управление на речните 
басейни със заповед на министъра на околната среда и водите съгласувано с 
министъра на земеделието и храните и министъра на здравеопазването, а на  
почвите – от издадените разрешителни или докладите за оценка на въздействие 
върху околната среда 

 
Чл. 161.(1) Изпълнителната агенция по хидромелиорации и Изпълнителната 

агенция по околната среда съвместно с басейновите дирекции на основата на 
съществуващите данни и на принципа на речния басейн, извършват картотекиране 
на водите предназначени за напояване 

 (2) За извършване на картотекирането по предходната алинея, лицата, които 
стопанисват и експлоатират напоителните системи и съоръжения, предоставят на 
органите по ал. 1 необходимата информация относно използваните от тях или 
предвиждани да бъдат използвани водоизточници за напояване, включително 
наличните данни за качеството на водите им и ползваните водни количества 

 
Чл. 162. Базата от екологични данни се организират на хартиен и магнитен 

носител на нива регистрирани стойности на показателите и елементи от 
наблюденията и измерванията, първична обработка на регистрираните данни и 
разработване на режим на екологична информация  

 
Чл. 163.(1) Първичната обработка на данните от наблюденията и 

измерванията се състои в обработване на регистрираните стойности на 
показателите, като се определят средни и екстремни стойности за съответния 
показател, съответстващи на приетите времеви интервали на разпределение   

(2) На основата на първичната екологична информация след анализ на 
точността й и отстраняване на груби и системни грешки се оформя режимния 
вариант на информацията 

(3) Режимната екологична информация се разработва в срок от 3 месеца след 
приключване на календарната година и се попълва в съответни формуляри   

(4) Режимната информация се придружава от оценки за точността на 
екологичните  елементи за приетите дискретни интервали от време   

 
Чл. 164.(1) Данните от наблюденията и оценките, получени в резултат на 

собствения мониторинг на водите и почвите са основа за осъществяване на контрол 
(2) Комплексната информация е необходимо  да се съхранява   на  хартиен  и   

електронен  носител. Тя  ще служи за база данни, необходима за управление  на   
изпусканите  от язовирите  и отделяни от речните течения води, с цел да бъдат   
предотвратени   всякакви   рискове  за замърсяване  на   водите и почвите и да  се  
предотврати риска  за здравето на хората, както и осигуряване на информация за 
предупреждение при опасност от наводнения 
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Глава седма 
РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ, 

ПОДДРЪЖКА, КОМУНИКАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ЛАБОРАТОРНО И 
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИЯ МОНИТОРИНГ 
В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ С ИЗГРАДЕНИ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ И 
СЪОРЪЖЕНИЯ 

 
Раздел І 
Експлоатация и поддържане на мониторинговите мрежи 
 
Чл. 165.(1) Експлоатацията на мониторинговите мрежи по чл. 20 включва 

дейности по тяхното стопанисване и обслужване 
(2) Стопанисването на мрежите включва стопанисване на станции и пунктове 

за мониторинг 
 
Чл. 166.(1) Стопанисването на станциите включва дейности по: 
1. оценка на състоянието на станцията за мониторинг 
2. провеждане на профилактика 
3. планов ремонт 
4. авариен ремонт  
5. подобрение на оборудването на станциите 
6.подготовка на финансов разчет по обезпечаване на изпълнението на 

планираните в тях дейности 
 (2) Стопанисването на пунктовете включва дейности по: 
1. поддържане на терена в състояние, удобно за вземане на проби и полеви 

измервания и изследвания  
2. възстановяване на маркировка 
3. осигуряване и поддържане на достъп до пунктовете 
4. подготовка на финансов разчет по обезпечаване на изпълнението на 

планираните в тях дейности 
(3) Дейностите по стопанисване на мрежите за хидромелиоративния 

мониторинг се изпълняват от собственика на напоителните системи и съоръжения и 
лицата по чл. 6, ал. 2 и 3 / титулярите на разрешителните за водовземане за 
напояване и/или за ползване на водните обекти 

  
Чл. 167.(1) Обслужването на мрежите включва дейности по: 
1. наблюдения на количеството и вида на валежите, температурата на 

въздуха и др. метеорологични фактори  
2. планиране на пробонабиранията и измерванията 
3. наблюдения и измервания на количеството и качеството на повърхностните 

води 
4. наблюдения и измервания на нивата, количеството и качеството на  

подземните води 
5. вземане на водни и почвени проби  
6. консервиране на пробите и транспортирането им до съответната 

лаборатория 
7. изпитване на проби 
8. текущ оглед на състоянието на елементите на напоителните системи и 

съоръжения  
9. провеждане на полеви изследвания и наблюдения в напоителните системи 

и отделбните им елементи 
10. подготовка на финансов разчет по обезпечаване на изпълнението на 
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планираните в тях дейности 
(2) Дейностите по обслужване на мрежите за хидромелиоративния мониторинг 

се изпълняват от собственика на напоителните системи и съоръжения и лицата по 
чл. 6, ал. 2 и 3 / титулярите на разрешителните за водовземане за напояване (и/или 
за ползване на водните обекти) 

 
Раздел ІІ 
Лабораторно обслужване на мрежите на хидромелиоративния 

мониторинг. Осигуряване и контрол на качеството на данните  
 
Чл. 168.(1) Изпитванията на водните и почвените проби се извършват от 

акредитирани лаборатории 
(2) Пробите от водите за напояване и почвите трябва да са представителни в 

точката за вземане на проби  
(3) Наблюденията, измерванията, вземането, консервирането и изпитванията 

на пробите се извършват съгласно български и международни стандарти 
(4) В случаите, в които липсват български или международни стандарти, 

дейностите по ал. 2 се извършват по утвърдени от Изпълнителния директор на  
Изпълнителната агенция по хидромелиорации методи 

 
Чл. 169. (1) Измерванията, вземането на проби и анализите се извършват със 

сертифицирани прибори и съдове, подлежащи на периодичен метрологичен контрол 
или калибрирани съгласно утвърдени методики за вътрешно калибриране 

(2) Метрологичният контрол се извършва по реда на глава четвърта от Закона 
за измерванията 

 
Чл. 170. (1) Всяка акредитирана лаборатория трябва да разполага с изградена 

система за управление, която регламентира мерките за контрол върху 
достоверността и точността на резултатите от изпитването 

(2) Съответната лаборатория изготвя програма за контрол на качеството на 
данните 

(3) Програмата по ал. 2 включва: 
1. процедура за вътрешен контрол на качеството на данните - контролни 

проверки, контролни карти, използвани сертифицирани референтни материали и др. 
2. процедура за външен контрол на качеството на данните - участие в 

междулабораторни сравнителни изпитвания поне веднъж в периода на акредитация 
 
Чл. 171. (1) Всички лаборатории, включени в мониторинга ежегодно 

представят в Изпълнителната агенция по хидромелиорации до 30 ноември 
програмите по чл. 170, ал. 2, за оценка, контрол и обобщаване качеството на 
данните от мониторинга 

(2) Лабораториите по ал. 1 ежегодно представят също: 
1. резултатите от програмите по чл. 170, ал. 3, т. 2 
2. границите на откриване на използваните методи за анализи 
 
Раздел ІІІ 
Информационно и комуникационно осигуряване на хидромелиоративния 

мониторинг 
 
Чл. 172. Информационното осигуряване на хидромелиоративния мониторинг 

включва: 
1. събиране на информация от мрежите за мониторинга  
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2. съхраняване и организиране на информацията в информационна система 
за мониторинг  

3. визуализация на информацията 
 
Чл. 173. (1) Събирането на информацията включва данни за: 
1. идентификация на пункта чрез информационна карта 
2. наблюдения и измервания 
3. характеристика на водния обект по време на вземане на проби и измерване 
4. вземане, консервиране и транспортиране на проби 
5. изпитвания на проби 
(2) Резултатите по ал. 1 се записват в протоколи за вземане на проби и 

протоколи за изпитване с унифициран формат съгласно изискванията за 
акредитация 

(3) В началото на всеки месец до 15-о число протоколите за вземане на проби 
и изпитване от наблюденията на мрежите за мониторинг на водите през предходния 
месец се събират от Изпълнителната агенция по хидромелиорации  

(4)  Протоколите се съхраняват на хартиен носител и се организират в 
информационна система 

 
Чл. 174. (1) Информационната система за водите се организира и 

функционира в Изпълнителната агенция по хидромелиорации 
(2) Информационна система за хидромелиоративния мониторинг обхваща 

специализирани бази данни от провеждания по реда на тази наредба мониторинг в 
земеделските площи с изградени напоителни системи и съоръжения 

 
 
Глава осма 
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИЯ МОНИТОРИНГ В 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ С ИЗГРАДЕНИ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ И 
СЪОРЪЖЕНИЯ 

 
Чл. 175.(1) Хидромелиоративният мониторинг на напоителните системи и 

обслужваните от тях земеделски земи се организира и ръководи от Изпълнителния 
директор на Изпълнителната агенция по хидромелиорации (ИАХ)   

(2) За целите на управлението на мониторинга Изпълнителният директор на 
ИАХ:   

1. одобрява програмите за хидромелиоративния мониторинг   
2. координира провеждането на мониторинга 
3. създава специализирани база данни, карти, регистри и информационна 

система за данните от мониторинга 
 
Чл. 176. Дейностите по управлението на хидромелиоративния мониторинг се 

осъществява на следните нива: 
1. Изпълнителна агенция по хидромелиорации (ИАХ) – централно управление, 

МЗХ 
2. Регионални дирекции по хидромелиорации на ИАХ 
3.. Собственик на напоителните системи и съоръжения 
4. Лица по чл.6, ал. 2 и 3, осъществяващи техническата експлоатация на 

системите, в т.ч. хидромелиоративния мониторинг 
 
Чл. 177.(1) Управлението и контрола на хидромелиоративния мониторинг се 

извършва с помощта на мониторинговите мрежи в самите напоителни системи 



 40 

(2) Мониторинговите мрежи в напоителните системи се изграждат на три нива: 
1. локална мрежа  – обхваща територията на една или на няколко съседни 

напоителни системи, обслужвани от един водоизточник и приемник 
2. регионална мрежа – обхваща територията на напоителните системи в 

районите на Регионалните дирекции по хидромелиорации на Изпълнителната 
агенция по хидромелиорациии  

3. националната мрежа  - обхваща всички напоителни системи, респ. станции, 
пунктове и постове на хидромелиоративния мониторинг в страната, обслужвана от 
Изпълнителната агенция по хидромелиорациии  

 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1. Всички използвани в тази инструкция термини са по смисъла на § 1 от 

допълнителните разпоредби на:  
1. Закон за водите, обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., 

посл. изм., ДВ, бр. 22 от 13.03.2007 г.     
2. Закон за почвите, обн., ДВ, бр. 89 от 06.11.2007 г. 
3. Закон за опазване на земеделските земи, обн., ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г., 

посл. изм., ДВ, бр.       
4. Закон за сдружения за напояване, обн., ДВ, бр. 34 от 06.04.2001 г., изм., бр. 

108 от 14.12.2001 г. 
5. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на 

подземните води, обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г.     
6. Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници, обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.     
7. Наредба № 5 от 23.04.2007 г. за мониторинг на водите, обн., ДВ, бр. 44 от 

05.06.2007 г.     
8. Наредба за качеството на водата за напояване на земеделските култури 

(проект) 
9. Правилник за правилна и безопасна експлотация и поддържане на 

съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура, обн., ДВ, бр. 97 от 
02.11.2004 г., кн. 12/2004 г., стр. 316 

10.Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на 
техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, обн., ДВ, 
бр. 17 от 02.03.2004 г.     

11. Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, 
обн., ДВ, бр. 84 от 04.10.1996 г., посл. изм., ДВ, бр. 45 от 13.05.2008 г.       

 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 2.  Контролът по изпълнение на Инструкцията се осъшествява от 

Изпълнителната агенция по хидромелиорации и регионалните й дирекции по места   
 
§ 3. Инструкцията се утвърждава от Министъра на земеделието и храните   
 
 
 
 
 
 


