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Дневен ред
1. Климатичните промени в района на Добруджа и с. Езерец – прогнози и 

възможни действия, наличие на води, водоползване;

2. Представяне на наръчник за добри практики за управление на води в 
земеделското стопанство – увеличаване на влагозадързащата способност на 
почвата, ползване на агро-лесовъдски практики (например ветрозащитни почвата, ползване на агро-лесовъдски практики (например ветрозащитни 
пояси), събиране на дъждовна вода в резервоари, увеличаване на растенията 
за паша на пчели; 

3. Дискусия и обмен на информация и идеи – кампания за водата в с. Езерец –
наличие и начин на ползване, възстановяване на ветрозащитни пояси –
възможности по новата Стартегия за развитие на земеделеито 2023-2027; 



Климатични промени в България
НИМХ прогнозира повишаване на годишната температура на въздуха в 

България от 0,7 ° C до 1,8 ° C до 2020 г. и още по-високи температури се 
очакват до 2050 и 2080 г., като прогнозните увеличения варират от 1,6 ° C до 
3,1 ° C и 2,9 ° C до 4,1 ° C. С оглед на очакваните промени в моделите на 
валежите е вероятно да има намаление на валежите, което да доведе до 
значително намаляване на общите резерви на вода в страната. В това 
отношение прогнозите сочат намаляване на валежите с приблизително 10% отношение прогнозите сочат намаляване на валежите с приблизително 10% 
до 2020 г., 15% до 2050 г. и от 30% на 40% до 2080 г. 

Изменението на климата оказва по-голямо въздействие върху водите, отколкото 
върху който и да е друг естествен ресурс. То води до дълбоки промени в 
хидроложкия цикъл, в резултат на което в световен мащаб сухите сезони 
стават още по-сухи, а дъждовните сезони още по-влажни, в следствие на 
което рискът от по-големи и по-чести наводнения и суши нараства.



Климатични промени в България
• Последното дълго засушаване в България е в периода 1982-1994 г., с кулминация на сушата 

през 1994-1995 г.
• В последните години се наблюдават, както периоди на дълги засушавания, така и периоди на 

поройни дъждове, които водят до опустошителни наводнения. Наблюденията показват, че 
2019 г. е 40% по-суха от 2018 г., а към май 2020 г. показва същата тенденция. Като резултат 
от сушите през 2020 г. Държавен фонд земеделие е изплатило 13,4 млн. лв. за 
компенсиранена щетите от сушата на територия от 670 020 ха, което представлява 19 % от 
цялата обработваема земя в България. 
компенсиранена щетите от сушата на територия от 670 020 ха, което представлява 19 % от 
цялата обработваема земя в България. 

• Проливните и интензивни дъждове в периода от пролетта на 2014 г. до есента на 2015 г. 
взима 27 жертви (Добрич, Варна) и финансови поражения в земеделието, жилищния фонд и 
инфруструктурата на стойност 348 млн. лева

• Особено застрашена към процеса на опустиняване е югоизточната част на страната, в 
следствие от водната ерозия и загуба на органично вещество в почвата.



Климатични промени в Северен 
черноморски район

Разпределение на Стандартизиран 
индекс на изпарението и валежите 

за 24 месеца, наблюдавано през 
2020 г. 

Стойности на СИИВ под -1 Стойности на СИИВ под -1 
(полетата в оранжево и червено 
на картата) показват тежки 
дефицити на валежи. Стойността 
на този показател се изчислява 
въз основа на сателитни 
измервания на 
температурата, валежите и 
потенциалното изпарение.



Почвена влага – прогноза на 2021-2050 г.
Прогнозна промяна в почвена 
влага през лятото (от средата 
на юни до края на август). 
Промените са представени 
като промяна на средната 
стойност на аномалия на стойност на аномалия на 
почвената влага (Palmer 
Drought Severity Index) в 
референтен период 1961-1990 
за бъдещия период 2021-
2050, използвайки 12 
регионални климатични 
модела (RCM). 



Климат и добиви на основните полски 
култури 2019/2020 г. 

• Ако в селското стопанство на България не се предприемат адаптационни мерки, ЕАОС 
прогнозира, че количеството на земеделската продукция (конкретно за пшеница, царевица 
и захарно цвекло) ще намалее средно с 10-30% в периода 2021 -2050 спрямо периода 1981-
2010;

• Средният добив на пшеница през 2020 г. е с 19.1% по-нисък от средния добив за страната за 
предходния петгодишен период. Намалението варира от 68 % за област Добрич до 15 % за предходния петгодишен период. Намалението варира от 68 % за област Добрич до 15 % за 
област. Увеличението варира от 68 % за област Кърджали до 13 % за област Ловеч;

• През стопанската 2019/2020 година получените средни добиви от ечемик за страната са 406.3 
кг/дка и са най-ниските за периода 2015-2020 г. 

• Според последния доклад на Световната банка за развитие (WBDR), публикуван в началото на 
2019 г., се очаква българското земеделие да бъде силно повлияно от изменението на климата 
по настоящем и през следващите 20-30 години.

• През 2021 г. най-високи са добивите в общините Генерал Тошево и Добричка, съответно по 
650 кг/дка и 640 кг/дка., които надвишават средните за последните 5 години.



Баланс на територията на община 
Шабла



Ползване на водите в селско стопанство в 
община Шабла

• В община Шабла има изградени системи за гравитачно (повърхностно) напояване и 
подземни напорни тръбопроводи за механизирано и гравитачно напояване. Водоизточници 
са ез. Дуранкулак и ез. Шабленскo. Водовземането се осъществява посредством дренажни и 
отводнителни канали.;

• Езерецкото напоително поле се състои от дренажен канал с начало Шабленското езеро до 
ПС1. В системата има изградени две помпени станции. Помпена станция 1 изпраща водите в 
напоителна площ за гравитачно поливане, а ПС2 работи само в закрити канали с Ø200 mm и 
обща дължина 7 km, като осигурява необходимия напор за механизирано поливане. Общата 
напоителна площ за гравитачно поливане, а ПС2 работи само в закрити канали с Ø200 mm и 
обща дължина 7 km, като осигурява необходимия напор за механизирано поливане. Общата 
поливна площ е 6000 дка. Максималният дебит на ПС1 е 500 l/sec;

• Собственик на напоителните съоръжения е Регионалната дирекция по хидромелиорации 
във гр. Варна, която ги е отдала за управление и стопанисване на регистрирани по Закона за 
водните сдружения за напояване 4 сдружения, съответно Шабла-Тюленово с годни за 
напояване площи с размер 9714 дка и 1 водоем с обем 8000 m³; Чайка, обхващащо 3254 дка 
годни за напояване площи в с. Крапец и 1 водоем с обем 12 000 m³; Ваклино с годни за 
напояване площи 629 дка и Дуранкулак, с годна за напояване площ 864 дка.



Интрузия на морска вода
За ПВТ с код BG2G000000N044, на база 
резултатите от проведения мониторинг 
количествен и химичен за периода 2010-2014 г. 
е очертан представения участък на морска 
интрузия Крапец-Шабла-Тюленово. 
Установено е, че при водочерпене с Установено е, че при водочерпене с 
максимален дебит през активния 
сезон, надморската височина на динамичните 
водни нива са под морското равнище и се 
извършва привличане на солени води от 
Черно море
През 2017 г. са преочертани са границите на 
района на потенциална интрузия на морски 
води.



Подземни води в община Шабла

„Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа” с код BG2G000000N044. В района на община Шабла 
варира в широки граници – от 25 m до 0÷12 m в крайбрежната зона. През периода 2010÷2012 г съдържанието на нитрати, по 
данни от мониторинга, достига 117÷293 mg/l при допустима стандартна стойност 50 mg/l, съдържанието на хлор - 252÷370 
mg/l при допустима стандартна стойност 250 mg/l.



Ползване на вода за поливане на морави

• Изчислено е, че в САЩ средно около 30% от 
ползваната вода за еднофамилна къща е за 
напопяване на моравата около къщата.

• Средно на ден за летните месеци се пада по около 
280 l/ден. Или за 1 месец се получава около 8640 

• Средно на ден за летните месеци се пада по около 
280 l/ден. Или за 1 месец се получава около 8640 
литра или 8.64 куб.м.

• Към момента на територията на община Шабла има 
налични 154 места за настаняване, вкл. къщи за 
гости, хотели, къмпинги, стаи за гости. 



Почвено биоразнообразие
Почвеното биоразнообразие представляват комплексна 
екосистема от животни, растения и микроорганизми (вкл. 
бактерии, гъби и вируси), като тези почвени организми играят 
ключова роля за здравето на надпочвените екосистеми.
Почвените съобщества въздействат върху инфилтрацията и 
разпределението на водата в почвата чрез създаването на разпределението на водата в почвата чрез създаването на 
почвени агрегати и пори. 
Забелязано е, че изчезването на популациите от земни червеи 
поради замърсяване на почвата може значително да намали 
степента на инфилтрация на вода, в някои случаи дори с до 
93%.



Информация за почвата
Богата информация на български език за 

качеството на почвата, компост, почвени 
култури, заболявания (патогени и 
нематоди) може да се вземе от сайта на нематоди) може да се вземе от сайта на 
проекта Best4Soil (Най-доброто за почвата) 
на страницата на проекта: 
https://www.best4soil.eu/



Добри практики в земеделието
• Задържане на влагата в почвата и повишаване на биоразнообразието на ниво земеделско стопанство чрез засаждане на 

многогодишни сухоустойчиви цъфтящи растения подходящи за паша на пчелите
• Задържане на влагата в почвата и повишаване на биоразнообразието чрез засаждане на дървесна растителност в ивици в 

обработваеми земи
• Безоранна обработка на почвата и ползване на покривни култури през зимата значително повишават микробиологичното 

разнообразие в почвата в сравнение с всяка друга система на обработка на почвата
• Добавянето на компост увеличва микоризните организми (растителни симбиотични гъби в корените на растенията, които • Добавянето на компост увеличва микоризните организми (растителни симбиотични гъби в корените на растенията, които 

спомагат за натрупване на усвоим от растенията азот в почвата) спрямо почвите, получаващи синтетични торове
• Използване на сива вода за напояване
• Мулчиране. Мулчът може да намали нуждата от поливна вода с 40 до 70%;
• Използването на пасищни животни за конктролиране на растежа на плевелите и допълнително естествено торене на 

земята чрез изпражненията
• Намаляване на скоростта на водата в реки и потоци чрез изграждане на канали и даване на възможност за попиване 

върху по-голяма повърхност
• Въвеждане на ротация на земеделските култури върхи дадено парче земя 
• Регенеративно земеделие – възстановяващо земеделие – въвеждане на добри практики, цялостно планиране на 

земеделското стопанство
• Коопериране



Биоградина Екатерина, с. Чокоба, Сливен



Ферма Венец, с. Тодорово (общ. Плевен)



Ферма Венец, с. Дебнево (общ. Троян)



Задържане на влагата в почвата и повишаване на биоразнообразието на ниво земеделско 
стопанство чрез засаждане на многогодишни сухоустойчиви цъфтящи растения 

подходящи за паша на пчелите

Лавандула – Lavandula 
angustifolia, многогодишно растение
Земна ябълка (гулия) – Helianthus 
tuboresus, Осигуряват паша в края на лятото 
началото на есента
Маточина – Melissa officinalis. Многогодишно 
тревисто растение. Вирее на слънце и тревисто растение. Вирее на слънце и 
полусянка.
Машерка – Thymus sp. – многогодишно 
тревисто растение. Вирее на слънце.
Мента – Mentha sp. Многогодишно растение. 
Осигурява паша до края на есента.
Риган – Origanum vulgare. Многогодишно 
растение. Подходящ за биологична борба с 
някои вредители в пчеларската практика като 
пчели и мравки. 



Задържане на влагата в почвата и повишаване на биоразнообразието на ниво земеделско 
стопанство чрез засаждане на многогодишни сухоустойчиви цъфтящи растения 

подходящи за паша на пчелите

Фацелия (Phacelia tanacetifolia) –
едногодишно, високо 
медоносно, продължителен цъфтеж
Нокът ароматен (Lonicera fragrantissima) –
многогодишно пълзщо 
полувечнозелено, студоустойчив и сухоустойчив 
храст с бели или кремави цветове с аромат на 
лимон, осигурява паша в началото на пролетталимон, осигурява паша в началото на пролетта
Градински чай – Salvia officinalis
Градинска ружа – Alcea 
rosea, едногодишно, самозасява се
Дървовидна ружа – Hibiscus syriacus
Асклепиас (Аsclepias syriaca L.) - многогодишно 
градинско тревисто растение. Достига височина 
1-1,5м
Кариоптерис (Cariopteris incana Mig.) - Цъфти от 
средата на август до началото на октомври 
много обилно



Задържане на влагата в почвата и повишаване на биоразнообразието на ниво земеделско 
стопанство чрез засаждане на многогодишни сухоустойчиви цъфтящи растения 

подходящи за паша на пчелите

•Засаждане на 300 броя цъфтящи 
растения в пчелин с. Езерец в две 
концентрирани точки
•Довеждане на капково напояване до 
2-те горещи точки на пчелна паша



Задържане на влагата в почвата и повишаване на биоразнообразието чрез 
засаждане на дървесна растителност в ивици в обработваеми земи

Южна Франция – твърда пшеница под орех, топола и офика
Северна Франция – широчина на междуредията 26-50 м с 
разнообразен видов състав, вкл. ясен
Западна Франция – черен орех със сеитбооборотни култури
Испания - отглеждане на зърнени култури под склоп на 
орех, както и отглеждане на царевица или медицински 
растения под орех и дива череша
Гърция – бобови и ароматни растения под орех и череша
Италия – обработваеми земи с ивици от топола и дъб

•Подобряване инфилтрацията на водата в почвата
•Намаляване на изпарението на водата от почвата чрез 
засенчване
•Намаляване на нуждата от вода на отглежданите култури
•Повишаване на биоразнообразието на видовете в 
надпочвата и в почвата.

Италия – обработваеми земи с ивици от топола и дъб
Унгария – пауловния с алфа-алфа (люцерна) и царевица
Германия – захарно цвекло под топола и акация (Robinia 
pseudoacacia) + сеитбоборот
Англия – широколостни дървета с биологично отглеждани 
зеленчуци, както и с различни сортове лешници и върби 



Задържане на влагата в почвата и повишаване на биоразнообразието чрез 
засаждане на дървесна растителност в ивици в обработваеми земи



Задържане на влагата в почвата и повишаване на биоразнообразието чрез 
засаждане на дървесна растителност в ивици в обработваеми земи

Кипарис – Cupressus 
sempervirens, височина до 35 м

Облепиха  - Hippophae rhamnoides, расте 
по дюните, песъчливи и чакълести 
брегове на реки и ручеи, а също и по 
морския бряг, до 2 – 4 m височинаморския бряг, до 2 – 4 m височина

Хинап - Zizyphus jujuba, височина до 8 
m, Издържа на голяма горещина през 
лятото. Обича рохкави и варовикови 
почви с добър дренаж.

Офика – Sorbus aucuparia, до 15 м

Овощни дървета – ябълка, круша – за 
2021 г. в България са внесени над 
60%, които се предлагат на пазара
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Задържане на влагата в почвата и повишаване на биоразнообразието чрез засаждане на 
дървесна растителност в ивици в обработваеми земи, гр. Стамболийски

Засаждане на 3 реда/ивици в смесено 
насаждание от кипарис, облепиха, хинап и 
овошни дръвчета (ябълки и круши)

Разстояние между дръвчетата – 5 мРазстояние между дръвчетата – 5 м

Междуредие – 24 м

Ориентация на ивицата дътрвета – север – юг

Общ брой на дърветата – 66 бр. – кипарис и 
райска ябълка 



Създаване и възстановяване на екологичната 
инфраструктура, интервенция от Стратегически план за 

земеделието 2023 -2027 
• Национален, с изключение на площите, които вече са включени в слой „Екологична инфраструктура”
• През първата година от ангажимента финансовото подпомагане е насочено към подпомагане за създаване/възстановяване са 

следните елементи от екологичната инфраструктура: 
• 1. Живи плетове или редици от дървета; 2. Отделни дървета; 3. Дървета в група; 4. Дървесни противо-ерозионни пояси; 
• 5. Синори; 6. Зелени зони около водни течения 7. Тераси. 

• Не се извършват третирания с препарати за растителна защита върху площите, на които ще се изгражда посоченият вид • Не се извършват третирания с препарати за растителна защита върху площите, на които ще се изгражда посоченият вид 
екологична инфраструктура. 

• За изграждането на видовете от т.1 до т 6 се използват предимно медоносни растителни видове. Растенията, които са обект на 
създаване или възстановяване в екологичната инфраструктура следва да са минимум 50% от дървесни и/или храстовидни 
видове подходящи за паша на пчели. 

• За създаване в първата година - 419,77 евро/ха 
• За след първа година - 111,97 евро/ха 

• Ангажиментите са за период от 3 год. до 5 год., като за целта се изготвя план за мероприятията, които включва техниката, която 
ще се използва и периода на прилагането им, като се изключват такива в периодите на гнездене на птиците.



с. Езерец



Ветрозащитни пояси

Намаляването на скоростта на вятъра след срещането на 
преграда от дървета. Въздействието на преградата е 
равно на 20 до 30 пъти височината на преградата.



Ветрозащитни пояси в 
община Шабла


