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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Добрите практики за отводняване и използване на водите в земеделските
земи с преовлажнени почви представляват правила и норми за отстраняване на
излишните повърхностни води или понижаване на високите подпочвени водни нива
с оглед регулиране на влажностния и въздушния режим в повърхностния почвен
хоризонт, подобряване и съхраняване на почвеното плодородие, опазване на
почвите от деградиране и на водните ресурси и създаване на благоприятни условия
за пълноценно използване на площите за земеделско производство.
Добрите практики за отводняване следва да се разглеждат като част от
добрите практики за отглеждане на земеделските култури при разнообразните
агроекологични райони на страната, при които провеждането на отводняване на
площите е задължително мероприятие.
Те включват голям спектър от дейности от оценката на причините и факторите
за формиране на излишни води и преовлажняване на повърхностния почвен слой,
необходимостта от отводняване на земеделските земи, избора на вида и основните
параметри на отводнителните съоръжения в съответствие с конкретните природни,
аграр-икономически и други особености в земеделските земи.
Добрите практики за отводняване съдържат всички основни изисквания за
постигане на устойчиво управление на водите в земеделските земи в съответствие с
европейската политика в областта на земеделието и околната среда. Разработени
са на базата на обобщаване на резултатите от дългогодишни изследвания и от
практическия опит в страната и в чужбина и разглеждат въпросите по проучването,
проектирането, строителството, експлоатацията и поддържането на отводнителните
системи.
Безпорно най-подходящия и ефективен метод на отводняване на
разглежданите земеделски земи за условията в страната е систематичния закрит
хоризонтален дренаж.
Изпълнението на инженерната документация за реализиране на
отводнителните системи предвид специфичния й и професионален характер според
действащите изисквания у нас следва да се извършва само от специалисти физически лица, които освен техническа правоспособност по специалност и
образователно-квалификационна
степен,
имат
и
пълна
проектантска
правоспособност, както и от юридически лица, в състава на които са включени
физически лица с такава техническа и проектантска правоспособност. Инженерите,
които имат пълна проектантска правоспособност, задължително членуват в
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Условията и редът за
признаване на проектантска правоспособност се определят в съответствие със
Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране(ДВ,бр.20/04 .03. 2003 г.).
2. ПРИЧИНИ И ПРИЗНАЦИ ЗА НАТРУПВАНЕ НА ИЗЛИШНА ВЛАГА В
ПОЧВАТА
Основните източници на преовлажняване на площите/почвите за условията в
нашата страна са:
- атмосферни – паднали върху площите валежи
- подпочвени – преовлажняване от високо ниво на подпочвените води,
подхранвани отвън или формиращи се в площите – подпочвено-напорни
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(преовлажняване от високо ниво на подпочвени напорни води и заливни
(наводнения от реки, повърхностен скатов отток)
Причините за натрупване на излишна вода или влага в почвата са регионални,
локални и комбинирани.
Регионалните причини са породени основно от климатичните условия, като
предпоставка за преовлажняване на площите/почвите е по-големия размер на
естествения приток на вода от транспирацията и изпарението.
Локалните причини са местните теренни, почвени, геоложки, хидрогеоложки и
др. условия, благоприятстващи формирането на повърхностен или филтарционен
поток.
Наличието на излишна вода или влага в почвата се отразява върху нейния
вид и състоянието на отглежданите в преовлажнените площи земеделски култури.
Външните признаци за това са разположение на подпочвеното водно ниво в
близост или в коренообитаемия почвен слой, наличие на понижени безотточни
участъци в площите, в които се събира и задържа продължително време стичаща се
вода от валежите, присъствието на влаголюбиви култури, недобро развитие на
културите, потъмняване на почвите и др.
3. ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ ЗА ПРЕОВЛАЖНЯВАНЕ НА
ПОЧВИТЕ
Основните природни условия за преовлажняване на почвите са:
- наличие на високо ниво на подпочвените води, при което се насища
коренообитаемия почвен слой с излишна влага
- наличие на понижени места, безотточни или с много малък наклон на
терена, върху който се формира и задържа продължително време излишен воден
пласт
- натрупване на повърхността на терена на плраст от неразложена органично
вещество от мъртва растителност, който задържа водата продължително време
Факторите за формиране на излишни повърхностни води или натрупване на
излишна влага в почвата са валежите, които в зависимост от топографските,
почвените и геоложките условия формират различните видове води – повърхностни
и подпочвени.
Повърхностните води се формират като воден пласт върху повърхността на
терена или като почвени води, които се задържат в най-горния почвен слой. В
първия случай те постъпват от външен източник при интензивни валежи, слаб
наклон на терена и малка водопропускливост на почвата. Продължителното
задържане на валежните води или разливането на речните води върху
земеделските земи и проникването им в повърхностния почвен пласт задържат
развитието на отглежданите култури.
Високото ниво на подпочвените води и причиненото от него насищане на
коренообитаемия почвен слой също задържа и спира развитието на културите.
Водите в зависимост от мястото на формирането им по отношение на
отводняваните площи са външни – повърхностни и филтрационни (речни и скатови)
и вътрешни – също повърхностни и подпочвени.
Външните повърхностни води се формират при реките в периодите на
пълноводие, когато високите води преливат и заливат околните площи, както и
върху по-високо разположените части на водосборната област, като насочването им
към площите става като повсеместен или концентриран отток. Причина за
филтрационния приток към площите също са речните и скатови води, като размерът
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му е в зависимост от напора на подхранване и характеристиките на геоложките
пластове.
Вътрешните повърхностни води се формират върху терена или в най-горния
почвен слой главно от паднали валежи. Подпочвените води се формират от
постъпил инфилтрационен приток от повърхността на терена (валежи, напояване)
или от дълбок филтационен поток.
4. АНАЛИЗ НА ВОДНИЯ РЕЖИМ НА ПРЕОВЛАЖНЕНИТЕ ПОЧВИ
Изучаването на динамиката на водния режим на преовлажнените почви, респ.
на режима на повърхностнитеи, почвените и подпочвените води, при отчитане на
природните и др. условия позволяват да се установи характерът и причините на
преовлажняването, което е основа за правилния избор на типа и параметрите на
отводнителните съоръжения.
При анализа се отчитат характеристиките на естествените и изкуствените
водни източници на границите на площите, периодът на провеждане, условията,
влияещи на формирането на външния повърхностен и филтрационен приток и
оттокът от площите, изменението на количеството на вътрешните води от валежи и
от изкуствени водоизточници, изпарението, транспирацията и кондезираната вода,
дълбокия филтрационен приток или разход по отношение на площите.
5. ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОТВОДНЯВАНЕ НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
Отводнителни мероприятия се провеждат на определени земеделски площи
със заблатени или сезонно преовлажнени почви.
За заблатени се считат тези почви, при които повърхностният коренообитаем
слой за продължителни периоди е наситен с вода до пълната полска влагоемност, а
в минералния им и органичен състав се намират явни белези на преобладаващия
анаеробен процес.
За преовлажнени се считат почвите с променливо състояние на
повърхностния коренообитаем слой, но наситени с вода до пълната полска
влагоемност в критични за културите или производството периоди и с почвени
белези на неблагоприятни аерационни и топлинни процеси.
Основните признаци и критерии за установяване на нуждаещите се от
отводняване площи са:
Видими (външни) признаци:
- наличие на високо подпочвено ниво в съществуващите кладенци и канали,
извори или други подобни забележими белези за излаз на подпочвени води на
повърхността
- забележими мокри, по-тъмни петна след дъжд, топене на снегове или високи
води в реките
- развиват се по естествен път влаголюбивите култури като: власатка, овсига,
ежова главица и др.житни треви; дребна острица и едра острица; водна тръстика,
камъши, лютиче. В специалната литература са описани специфичните биологически
изисквания на тези растения, чрез които могат да се правят ориентировъчни изводи
за степента на преовлажняването, дори за неговите фактори.
- жълтеене на селскостопанските култури – поради недостатъчния въздух в
почвата и по-ниската й температура културните растения придобиват необичаен
светлозеленикав до жълтозеленикав цвят
5

- плитка и слаборазвита коренова система на растенията
- следи от голямо солево съдържание – бели петна по почвата
- лошо състояние на растителността покрай реките и водохранилищата в
сравнение с по-отдалечените площи е признак за отрицателно навлажняващо
влияние
- топографски, хидрографски и пр.външни признаци, които показват
благоприятни условия за повърхностно преовлажняване на определена площ;
наличие на значителни скатови площи (стръмни, слабозалесени и пр.); съоръжения
по пътната и ж.п.мрежа, които подхранват третираната територия, чешми,
възможности за подхранване от хидрографската мрежа, окапци от напояване,
повишени безотточни места и други
Стопански и аграрно-икономически признаци и критерии:
В началото на всяка отводнителна мелиоративна дейност най-често стои
проявеният интерес, продиктуван от:
- слабо реколтиране в сравнение с други площи
- трудности при прилагане на механизацията (особено по-тежката)
- чувствително скъсен вегетационен период поради късната пролетна
обработка
- ограничени възможности за оборот на култури, дори принудително
монокултурно земеделие (хмел, ливади, коноп и пр. влаголюбиви култури) и др.
Хидроложки критерии:
Отнасят се най-вече за оценка на преовлажняването или заблатяването от
повърхностни води. Освен видимите критерии показатели са още:
- статистическата оценка за водните количества и водните нива в
прилежащата хидрографска мрежа и съответни изводи за влиянието й върху
третираната територия (повърхностни заливания, подприщващо или дрениращо
действие за подпочвените води и др.)
- теоретичният хидрограф на местните и на външните повърхностни води за
меродавните проектни условия. Възможните случаи са нулеви или близки до нея
резултати за обема на повърхностния отток – няма преовлажняване от
повърхностни води, съществени стойности за повърхностния отток, който протича за
по-малко време от допустимия срок за отвеждане във водоприемника, но не е
необходима каквато и да било отводнителна система за повърхностни води и
съществени стойности за повърхностния отток, който протича по-бавно от
допустимото време – площта се нуждае от повърхностно отводняване, тъй като са
необходими мерки за ускоряване на оттока.
- водният баланс на повърхностните води, при положение, че елементите му
могат да бъдат статистически или опитно доказани – изводите са аналогични на т.2.
Хидрогеоложки признаци и критерии:
- карта с хидроизохипси и по дълбочина на залягане на подпочвените води за
характерни периоди (месец, сезон и др.); служи за съпоставка с желаната
отводнителна норма и зониране на заблатените площи
- воден баланс на подпочвените води. Съставя се въз основа на
многогодишни режимни наблюдения за елементите от уравнението на баланса;
полезни са също така и изводи след непродължителни наблюдения (поне за
едногодишен цикъл), съпоставени с валежната и климатична характеристики за
наблюдавания период
Почвени признаци и критерии:
- признаци за засоленост на почвите – почти сигурен признак за наличие на
продължително или временно преовлажняване
- характеристика за структурата на почвите – безструктурните почви
благоприятстват заблатяването
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- критерии, свързани с почвообразувателния процес - блатни почви: в
почвения профил се открива водозадържащ хоризонт (глеев и торфен), постоянни
анаеробни условия; заблатени почви: глееви петна по почвения профил,
продължителни анаеробни условия; преовлажнени почви: силно изразена
диференциация на механичния състав, като в дълбочина илестата фракция
нараства; сезонно или устойчиво оглеяване на различните височини от почвения
профил; разсветляване на повърхностния хоризонт и др.подобни; преовлажнени
могат да бъдат и почви без диференциация на механичния състав, но с тежък
механичен състав още от повърхността (т.н. тежки почви).
Анализът на посочените признаци и критерии се съпоставя с конкретната
метеорологична обстановка за периода на проучване, което позволява да се
направят съответните меродавни изводи за необходимостта от отводняване.
6. СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ОТВОДНЯВАНЕТО НА ПРЕОВЛАЖНЕНИТЕ
ПОЧВИ
Отводняването се изразява в провеждане на мероприятия, чрез които се
отстраняват излишните повърхностни води или се понижава нивото на подпочвените
води с цел създаване на благоприятен водно-въздушен и т.н. режим на
преовлажнените площи за развитие на почвообразувателните процеси, трайно
запазване на почвеното плодородие и за отглеждане на земеделските култури.
Отводняването се осъществява посредством инженерна система от защитни
съоръжения за предпазване на земеделските земи и други обекти от външни
повърхностни и филтрационни води и подходящо разположена отводнителна мрежа
за събиране и отвеждане на излишните води и почвена влага от преовлажнените
площи във водоприемниците (реки, дерета, езера и др.).
В зависимост от природните условия, източниците на подхранване и
причините за преовлажняване се прилагат едни или комбинация от следните
основни отводнителни мероприятия:
- предпазване на земите от високите разливащи се речни и други води и от
стичащите се повърхностни води от скатовете
- предпазване на земите от преовлажняване в резултат на постъпили
филтрационни води от естествени или изкуствени речни течения, водоеми или
филтрационни води от скатовете
- отвеждане на формирали се води върху земеделските площи или постъпили
в най-горния почвен слой
- понижение и регулиране на нивото на подпочвените води и съаздаване на
благоприятен водон-въздушен режим в активния почвен слой
- мелиориране на почвите с оглед регулиране на солевия им режим
7. ВЛИЯНИЕ НА ОТВОДНЯВАНЕТО ВЪРХУ ПОЧВАТА И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
КУЛТУРИ
При отводняване на почвите се постига:
- подобряване на аерацията и на водно-въздушния режим, увеличаване
съдържанието на кислород, подобрява почвообразувателните процеси и
усвояването на хранителните вещества от растенията
- повишаване на температурата
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- подобряване на физичните свойства, увеличаване на активния почвен слой,
създаване на по-трайна троховидна структура и подобряване на порьозността,
намаляване на изпарението
- заменяне на анаеробните с аеробни процеси и пълна минерализация на
органичните вещества
- улеснява се усвояването и обработката на почвите
В резултат на отводняването, респ. на подобрените физични свойства и
водно-въздушен режим на почвите, се повишава почвеното плодородие, подобряват
се условията за развитие на земеделските култури и се осигуряват устойчиви
добиви от тях.
8. НАЧИНИ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ С
ПРЕОВЛАЖНЕНИ ПОЧВИ
Видът и основните параметри на необходимите отводнителни съоръжения се
определят съобразно особеностите на природните условия, източниците на
подхранване и причините за преовлажняване. Основните съоръжения и
мероприятия, които се използват самостоятелно или в комбинация, са:
- за предпазването на площите от разливащи се речни води - корекция на
реките, изграждане на защитни диги, ретензиране на високите води и др.
- за предпазване от стичащите се повърхностни води от скатовете – поясни
канали, залесителни и ретензионни мерки във водосборната област
- за ускоряване на повърхностния отток в площите – мрежа от открити канали
или закрити дренажи, изменение на теренната повърхност идр.
- за частично или пълно улавяне на външния филтрационен поток он
естествени или изкуствени източници или от ограждащите площите скатове –
съответно брегови и поясни дренажи по границите на площите,
- за улавяне и отвеждане на излишните води и почвена влага и регулиране на
нивото на подпочвените води – отводнителна мрежа от открити канали или закрити
дренажи
9. НЕОБХОДИМИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ ОТВОДНЯВАНЕТО
Техническите решения за отводнителните системи се основават на резултати
от проучвания в земеделските земи.
В най-общ случай тези проучвания обхващат:
- климатични проучвания – валежи, температура и дефицит на влажността
(средномесечни и средногодишни стойности, 24-часови валежи с различна
обезпеченост, данни за късните пролетни и ранни есенни слани и др.)
- хидроложки проучвания – статистическа оценка на водните количества и
водните нива в прилежащата хидрографска мрежа, хидрограф на местните и на
външните повърхностни водиводен баланс на повърхностните води, окапци от
напояванетоводни нива във водоприемниците и т.н.
- хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания – изясняване на
геоморфоложките условия и хидрогеоложките характеристики (дълбочина на
залягане на подземните води, водоносни хоризонти, характеристики на хоризонтите
– литология, параметри, подхранване и дрениране, данни за водоупора и др.,
физико-геоложки явления и процеси – заблатявания, причини и тип на
заблатяванията, размер на площите и др., строеж на водоносния комплекс и физикомеханични свойства на почвите – зърнометричен състав, физични и якостни
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показатели, опасност от механична суфозия, критичен хидравличен наклон,
показател за пластичност и др., филтрационни и водно-физични свойства на
пластовете – коефициенти на филтрация и нивопредаване, проводимост,
водоотдаване, капилярно покачване, режим на подземните води – подхранване,
дрениране, подпор и др.
- почвено-мелиоративни проучвания – почвени различия и картиране,
изясняване на причините и степента на преовлажняване на почвите, ниво на
подпочвените води, химически, физически и водно-физически свойства на почвите
- аграр-икономически проучвания - изясняване на съществуваща и бъдеща
организацията на площите, структура на културите, добиви от тях и разходи за
отглеждането им, доход от площите
- земеустройствени проучвания – уточняване на границите, разположението
на пътищата, отводнителната мрежа
Посочените проучвания се извършват от специалисти със съответната
техническа и проектантска правоспособност, респ. специализирани екипи със
съответното оборудване.
10. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОТВОДНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
10.1. Отводнителните системи се състоят от:
- регулираща част, която осигурява събирането на излишните повърхностни и
подпочвени води
- проводяща част, която отвежда тези води във водоприемника
10.2. В схемата на отводнителните системи се включват следните елементи:
- съоръжения, разположени по контурите на отводняваните площи,
предназначени да ги предпазват от външни повърхностни и подпочвени води поясните (скатови) канали и дренажи, предпазни диги, ретензионни басейни,
противофилтрационни завеси и др., които образуват т.н. предпазна мрежа
- съоръжения на отводняваната територия, предназначени за събиране на
излишните повърхностни и подпочвени води и за отвеждането им до проводящата
мрежа, които образуват регулиращата мрежа ная отводнителните системи
- проводяща мрежа, предназначена да приема водата от регулиращата
система и да я отвежда до водоприемника, като заустването в него може да стане по
гравитачен път или чрез отводнителна помпена станция
- агротехнически и организационни мероприятия, които улесняват работата на
регулиращата система чрез подобряване на водно-физическите свойства на
мелиорираните почви и на организацията на селскостопанското им използване
10.3. В конкретната схема може да липсват някои елементи, в зависимост от
природните и технико-икономически условия. Например, при наличие на
несъществени външни повърхностни води може да липсват прихващащи
съоръжения по контура, а функциите им да се поемат от вътрешната мрежа.
10.4. Регулиращата отводнителна мрежа, в зависимост от установените
източници за заблатяване или преовлажняване, се изпълнява от:
- хоризонтални дренажи – единични или систематични, открити или закрити за
всички водоизточници на подхранване
- вертикални дренажи (сондажни кладенци) – единични или систематични – за
регулиране на местни и външни подпочвени води
- комбинирани дренажи (хоризонтални и вертикални)
10.5. Проводящата отводнителна мрежа се изпълнява от открити или закрити
канали при безнапорен хидравличен режим, в зависимост от техническите
изисквания и технико-икономическата обосновка.
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10.6. Прехвърлянето на отпадната вода от отводнителната мрежа във
водоприемника може да стане чрез непосредствено заустване на каналите
(гравитачно) или с помощта на отводнителна помпена станция (помпено).

Основни елементи на отводнителните системи:
1-водоприемник; 2- главен отводнителен канал; 3-отводнителен събирателен
канал; 4-регулиращи канали; 5-път; 6-поясен канал; 7-мост; 8-наблюдателен
кладенец; 9-дренажен колектор; 10-дренажни смукатели; 11-водосток; 12-заустване
на колектора

Схема на разположение на откритата
систематична отводнителна мрежа
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Схема на разположение на закритата
систематична отводнителна мрежа

Ситуационни схеми на систематичен и изборен дренаж:
а-гребеновидна; б-риена кост; в-по избор

Схема на отводнителна система с комбиниран дренаж
10.7. При по-особени теренни и стопански условия за облекчаване на
отводнителната схема се допуска и помпено прехвърляне на води от канал в канал
на проводящата мрежа.
10.8. В настоящите Добри практики не се разглеждат въпросите, свързани с
избора и изпълнението на съоръженията от предпазната мрежа за предпазване на
земите от наводнения и външен филтрационен поток (предпазни диги, ретензионни
басейни, противофилтрационни завеси), както и на тези от регулиращата
отводнителна мрежа с вертикални и комбинирани дренажи и с отводнителните
помпени станции.
11. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
11.1. Отводнителните системи трябва да бъдат съобразени със специфичните
физиологични изисквания на селскостопанските култури към водния режим на
почвата, т.е. трябва да създава условия за поддържане в активния почвен слой на
влажност, близка до оптималната. Величината на оптималната влажност за
различните култури и фази от развитието им се определя от опитни данни.
11.2. Нормативната обезпеченост на отводнителните системи, както и
съответните оразмерителни, конструктивни и други решения, се съобразяват с
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допустимия срок за отвеждане на излишните повърхностни и подпочвени води,
посочени в таблицата по-долу.
11.3. При отводняване на тежки, сезонно преовлажнени почви трябва да се
държи сметка и за проходимостта на селскостопанската механизация в различните
сезони, за да се осигури изпълнението на селскостопанските операции в найподходящите агротехнически срокове. За критичния пролетен сезон е необходима
0,50-0,60 м минимална дълбочина на водното ниво под терена.
11.4. Параметрите и оразмерителните водни количества на отводнителната
система се приемат в зависимост от състава на селскостопанските култури и
насаждения и въз основа на технико-икономическа обосновка за меродавните
оразмерителни климатични и хидроложки характеристики.
11.5. Технико-икономическата обосновка държи сметка от една страна за
стойността на производствените фондове, а от друга – за загубите от
селскостопанската продукция при различна продължителност и повтаряемост на
повърхностното или подпочвено заливане.
11.6. При липса на обосновани показатели за технико-икономическа оценка
или отводнителни системи с по-голяма площ се допускат параметри и
оразмерителни водни количества, получени въз основа на допустимия срок за
отвеждане на излишните повърхностни или подпочвени води (таблица) и меродавна
обезпеченост 20 %.
Таблица
Допустим срок за отвеждане на излишните повърхностни
и подпочвени води

№

1
2

3

Култури

Зеленчукови, картофи,
зърнени
Силажни, фуражни,
кореноплодни,
многогодишни треви
Пасища, ливади,
овощни градини

Срок за отвеждане на излишните води в
денонощия
От подорния слой
От орния
С дълбоПовърхслой с
С дълбо- чина до
ностни
дебелина
чина до
нормата
води
0,20-0,25 м
0,50 м
на отводняване
0,5

1,0

2,0-3,0

4,0-5,0

1,0

1,0-2,0

2,0-3,0

4,0-5,0

2,0

3,0-4,0

3,0

5,0-6,0

11.7. При липса на технико-икономическа обосновка, за меродавни
климатични и хидроложки характеристики за съответната система се приемат:
а/ при третиране на подпочвения отток, меродавен оразмерителен е 24-часов
валеж, с обезпеченост 20 % за периода ІІІ-VІ месец, както и съответната стойност на
инфилтрационното подхранване в края на третото денонощие
б/ меродавният оразмерителен модул за повърхностния отток на елементарна
хидроложка площ се определя от хидрографа му, получен при следните условия:
- при липса на опасност от разрушаване на съоръжения (виж по-долу “б”,
меродавен е 24-часов валеж, с обезпеченост 20 %, за периода ІІІ-VІ месец
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- при наличие на опасност от разрушаване на съоръжения (скатови канали,
ретензионни водоеми, мостове и водостоци, диги и пр.) и в зависимост от
капиталността им, меродавен е 24-часов валеж, с обезпеченост 5-10 % за
целогодишен период (аналогична постановка на корекциите на реки)
- меродавен е максималният модул от хидрографа при положение, че не се
допуска завиряване на най-долните части на площта. Ако се допуска такова
завиряване на част от обработваемите площи, меродавният модул може да се
намали, като се използва ретензионното действие на допуснатия завирен обем, но
не може да бъде по-малък от средния модул за допустимото време на повърхностно
заливане (обемът на повърхностния отток от хидрографа, разделен на допустимия
срок за отвеждане според горната таблица
11.8. За меродавно водно ниво във водоприемниците, с което се определя
влиянието им върху филтрационните явления в отводняваната площ и с което се
спрягат заустващите канали, се приема:
- водното ниво с обезпеченост 5% за р. Дунав
- за останалите реки - при наличие на хидроложки данни за времетраенето на
водните нива или водните количества – водните нива с времетраене от порядъка на
допустимия срок за отводняване (таблица) и повтаряемост не по-голяма от 1 път на
5 години; при липса на необходимите данни за големите реки, меродавно е водното
ниво при средномаксималното водно количество, а за малките реки – водното ниво,
по-високо с 0,5-1,0 м над нивото на средномногогодишното водно количество
11.9. За обичайните задачи на отводняването (при климатичните условия на
България) основните параметри на регулиращата отводнителна мрежа се определят
по изчислителен път в условията на стационарния оразмерителен режим.
Нестационарният режим може да служи като контролен за динамичността на
отводняването. При по-особени случаи, при които променливите фактори на
подхранване влияят съществено върху водно-въздушния режим на почвата,
оразмеряването се извършва в условията на нестационарен режим.
11.10. При сложни хидрогеоложки и почвени условия със затруднена
схематизация и липса на задоволителен аналитичен израз на филтрационния
процес, окончателното определяне на параметрите на отводнителните съоръжения
за работен стадий трябва да става с помощта на съответни експериментални
изследвания.
11.11. Стационарният оразмерителен режим приема равновесие - баланс на
действащите фактори, при което се удовлетворяват условията за отводняване на
площите. Необходимо е да се осигурят оразмерителната норма и задоволителна
интензивност на дрениране.
11.12. Оразмерителната норма на отводняване z (дълбочината на
подпочвеното водно ниво под повърхността на терена) е тази стойност, която ще
осигури възможния най-благоприятен водно-въздушен режим за развитието на
културите през целия вегетационен период. При положение, че липсват опитни
данни, оразмерителната отводнителна норма за обикновените случаи на
отводняване (изключват се засолени или с опасност от засоляване площи и други
случаи, изискващи специално третиране), се определя по следващата таблица. Във
връзка с анализа на конкретно установената крива на капилярната влажност и
механичния състав на почвата в стойностите от таблицата могат да се внасят малки
обосновани корекции.
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Таблица
Норма на отводняване z (м)

Култури
Овес, лен, фий, фуражни
торове
Многогодишни треви за
сено
Многогодишни треви за
паша
Зърнени
Картофи и кореноплодни
Зеленчукови
Дълбоко коренови (хмел,
коноп)
Овощни дървета

Песъчлива и
глинестопесъчлива
почва
0,40-0,50

Песъчливоглинеста
почва

Глинеста
почва

0,45-0,60

0,55-0,50

0,45-0,60

0,55-0,70

0,65-0,50

0,50-0,70

0,70-0,90

0,85-0,80

0,50-0,65
0,55-0,80
0,50-0,75
0,60-0,85

0,60-0,80
0,70-1,00
0,70-0,90
0,80-1,00

0,75-0,70
0,90-0,80
0,85-0,75
0,95-0,85

0,80-0,95

0,90-1,20

1,10-1,00

11.13. Интензивността на дрениране се изразява чрез показателя, където h в
метри е максималната височина на депресионната крива между два съседни
дренажни смукатели или редове дренажни кладенци (максималната стрелка) при
осигурена норма на отводняване z, а q др. в м/ден е пълният дренажен отток от
инфилтрационни и напорни води ( qдр.  qи  qн ). Показателят интензивност на
дрениране се изменя в зависимост от възприетата дълбочина на водното ниво в
регулиращата мрежа (дренажни смукатели или кладенци) и разстоянието между
регулиращите съоръжения. В следващата таблица са посочени изискванията към
него при обичайно срещаните дълбочини (респективно z и h за различните култури).
Таблица
Стойности на интензивността на дрениране

Култури
Ливади, пасища
Полски култури
Овощни градини,
зеленчуци

Интензивност
на дрениране
h
q др.
110-90
90-70
70-40

Височина на депресионната крива h, м
0,8-0,6
0,7-0,5
0,6-0,5

11.14. Нестационарният оразмерителен режим отчита интензивността на
понижение на подпочвеното водно ниво след неговото покачване от
инфилтрационното подхранване. Осигурява се необходимата минимална дълбочина
на подпочвеното водно ниво под повърхността на терена zt, постигната за
определено време t след меродавния интензивен валеж.
11.15. При положение, че липсват опитни данни за специфичните изисквания
на различните селскостопански култури, оразмерителните значения за zt и t се
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приемат въз основа на представените в таблицата данни за допустимия срок за
отвеждане на излишните подпочвени води или се ползва обобщения график по-долу
(плътната крива се отнася за обичайните полски култури в умерения климатичен
пояс; при ливади и пасища времето за постигане на необходимото понижение може
да бъде увеличено до 50 % (горната крива), а при особено взискателни към
отводняването култури трябва да се намали с 30 % (долната крива)).

Необходима скорост на понижаване на депресионната
крива от интензивен дъжд
11.16. Покачването на подпочвеното водно ниво под влияние на интензивен
валеж приблизително се определя по следните зависимости, включващи определен
запас от сигурност:
hO  hH  h
Pe
1000
където: ho в м е максималната височина на депресионната крива след
валежа; hH в м е началната височина на депресионната крива (в момента, в който
започва валежът); в зависимост от критичния сезон, за който се извършва
оразмеряването, както и с оглед характера на валежите през този сезон hH се
приема със следните стойности: hH=0 през летния период (юли-септември); hH=td-z
за ранна пролет; h в м е дебелината на водонаситения почвен слой от
меродавния ефективен валеж Pe; Pe в мм е онази част от меродавния
оразмерителен валеж, която достига и подхранва подпочвените води; μ коефициент на водонасищане (водоотдаване) за повърхностния слой, в който става
покачването.
h 

12. ПРЕДПАЗНА ОТВОДНИТЕЛНА МРЕЖА
Отводнителни съоръжения за предпазване от външни повърхностни
води
12.1. Ако постъпващите външни повърхностни води в отводняваната
територия причиняват вредни заливания, затлачване или ерозиране, за
15

предотвратяването им се изграждат ”поясни” канали (най-често открити), които
улавят тези води преди да са навлезли в земеделските площи и ги отвеждат до
водоприемника.
12.2. Поясните канали се разполагат по границите на отводняваните площи с
плавни очертания в ситуация и стремеж към гравитачно заустване във
водоприемника. Избягват се участъци със силно пропускливи почви и нездрави
терени.
12.3. Водното количество в поясните канали се променя по дължина, като
нараства от края към устието им, в зависимост от нарастването на съответната
водосборна площ. При оразмеряването каналът се разделя на участъци, които се
оразмеряват по методите за равномерно гравитачно движение, за водното
количество, протичащо в най-долното им сечение. Определянето му се извършва по
следните начини:
- при наличие на многогодишни наблюдения на оттока – чрез статистическата
им обработка
- при липса на наблюдения за оттока – като се използват подходящи за
конкретните условия методи и формули с аналитичен или емпиричен характер на
базата на данните за валежите
Нормативната обезпеченост на оразмерителното водно количество е
съгласно чл.106.
12.4. Надлъжният наклон на каналите се определя така, че при възприетото
напречно сечение да не допуснат опасни изравяния (средната скорост на водата в
канала при максималното оразмерително водно количество не трябва да превишава
допустимата неизравяща скорост за материала по намокрения периметър) или
недопустими затлачвания (надлъжните наклони да превишават 0,0003, като
изключение – 0,0002).
12.5. Напречният профил на поясните канали се приема предимно с
трапецовидна форма с наклон на откосите:
- при свързани почви (глини и песъчливо-глинести) – 1:1,5
- при чакълести, глинесто-песъчливи и чакълесто-песъчливи почви – 1:2
- при пясъци и растителни почви – от 1:2,5 до 1:3,5
Резервът над нормалното водно ниво е съгласно следващата таблица.
Таблица
Резерв над нормалното водно ниво
№ по
ред
1.
2.
3.

Оразмерително
водно количество,
м3/сек
до 1
от 1 до 10
от 10 до 30

Резерв над нормалното водно ниво, см
Необлицовани
Облицовани канали
канали
110-90
0,8-0,6
90-70
0,7-0,5
70-40
0,6-0,5
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Схеми на разположение на поясните канали

Напречно сечение на поясните канали
Регулираща отводнителна система за външни подпочвени
(филтрационни) води
12.6. Притокът на външни подпочвени води към отводняваната площ се
обуславя от напора на подхранване, филтрационните свойства на геоложките
пластове, условията в началния участък, вида и конструкцията на дренажа и от
дължината на фронта на подхранване.
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12.7. В зависимост от техническата и икономическата им целесъобразност
могат да се приложат следните мерки за отводняване или предпазване на площите:
- намаляване или напълно спиране на външния филтрационен приток на
границата на филтрационната област – противофилтрационна завеса (шлицова
стена) от съвършен или несъвършен тип, понур (екран), ядро и други
- улавяне на външния филтрационен приток (напълно или отчасти) на
границата на отводняваната площ чрез:
- - брегови или поясен хоризонтален дренаж
- - брегови или поясен вертикален дренаж
- - брегови или поясен комбиниран дренаж (хоризонтален и вертикален)
- комбинации между описаните, като степента на разпределение на водните
количества и целесъобразното съотношение между тях се решават чрез техникоикономически сравнения.
12.8. Проектните параметри на противофилтрационната завеса (височина,
дебелина, строителен материал) се приемат по конструктивни съображения и въз
основа на технико-икономически анализ, който отчита съответните филтрационни
загуби през завесата и вредното им влияние върху отводняваната площ.
12.9. Бреговият дренаж (хоризонтален, вертикален или комбиниран) следва
да се разполага приблизително успоредно на бреговата линия или на защитното
съоръжение (дига, стена и пр.). Разполага се на такова разстояние от петата на
защитното съоръжение, че от една страна да са спазени условията за отводняване
на площта в ивицата река-дренаж и от друга – да не се допуска филтрационен
приток с градиент по-голям от допустимия.
12.10. Поясният дренаж се разполага на границата на отводняваната низина в
подножието на ската, над площите или обектите, които се предпазват.
12.11. Притокът към бреговия или поясен дренаж се определя по
изчислителен път при схематизирани хидрогеоложки условия на низината и входния
участък.
12.12. Определеното разстояние между вертикалните кладенци трябва да
осигурява суфизионно безопасна филтрационна скорост за оразмерителния приток
към всеки кладенец.
12.13. Филтърът на бреговите и поясните дренажи не трябва да допуска
суфозия на почвата около него.
12.14. Неуловеният на границата на отводняваната низина филтрационен
приток се включва към водоизточниците, подхранващи низината.
13. РЕГУЛИРАЩА ОТВОДНИТЕЛНА МРЕЖА
13.1. Регулиращата мрежа трябва да осигури отвеждането на повърхностните
води и понижаването на подпочвените води в границите на отводнителната система
съгласно изискванията на таблицата, представена по-горе.
13.2. Регулиращата мрежа трябва да се разполага перпендикулярно на
основното направление на повърхностния отток (напречна схема). При наклони на
терена, по-малки от 5 %, се допуска да се разполагат закрити дренажи (смукатели) и
открити канали (отводнители) по наклона на терена (надлъжна схема.
13.3. Регулиращата мрежа не трябва да пресича пътища, ж.п.линии, подземни
комуникации, лесонасаждения, канали и други подобни съоръжения. При пресичане
на електропроводи и телефонни линии разстоянието до техните опори трябва да се
приема в съответствие с действащите нормативи за охранителни зони.
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13.4. Минималната дълбочина на залагане на регулиращата мрежа (открита и
закрита) се приема 0,90 м в минерални почви. Дълбочината на залагане над 1,60 м
се обосновава.
13.5. Открита регулираща мрежа се допуска:
- за предварително отводняване на площите в периода на строителство на
закритата регулираща мрежа. В този случай отводнителите се проектират
съгласувано с каналите на закритата регулираща мрежа и не трябва да пресичат
трасетата им
- при отводняване на ливади
- в почви със съдържание на камъни с размери над 30 см и в количество 2 % и
повече в горния еднометров слой
- при съдържание на железен окис в подпочвените води на отводняваните
площи повече от 14 мг/л
- когато изчисленото разстояние между каналите на регулиращата мрежа е не
по-малко от 100 м
- при залагане на дълбочина, по-малка от 1,0 м, на скални или други равни на
тях по трудност на разработка почви
13.6. При проектиране на отводнителите от откритата регулираща мрежа се
спазват следните изисквания:
- да бъдат успоредни помежду си, като трасетата им се съобразяват със
сеитбооборотните полета и границите на отводнителната система
- при отводняване на заливаеми речни тераси да се трасират по
направлението, по което нахлуват високите води
- дължината им да бъде от 500 до 1500 м. Допуска се по-малка дължина от
500 м при отводняване на покрайнините на отводнителната система
- напречният им профил се приема конструктивно в зависимост от
технологичните възможности на земекопните машини за изпълнение на минимални
широчини
- надлъжният им наклон трябва да бъде не по-малък от 0,3 % и не по-голям
от:
- - 0,5 % - при песъчливи почви
- - 3,0 % - при песъчливо-глинести почви
- - 5,0 % - при глинести почви
- заустването им в събирателите на проводящата мрежа трябва да бъде под
ъгъл от 60 до 90о
- при заустване дъното им трябва да бъде с 10 см по-високо от дъното на
събирател с дебит до 0,5 м3/сек
- при заустване дъното им трябва да бъде не по-ниско от 10 см от нивото на
най-ниските води в събирател с дебит над 0,5 м3/сек
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Схема на отводнителна система с регулираща мрежа
от открити канали
13.7. Закритата регулираща мрежа е задължителна при отводняване на
площи с полски, овощни, фуражни и технически култури, ягодови насаждения и
пасища.
13.8. При закрити хоризонтални дренажи се прилагат безнапорни неметални
тръби, които трябва да издържат на налягането на засипката, на временното
натоварване от селскостопанските машини и да бъдат устойчиви при въздействието
на агресивна среда.
13.9. Необходимо е да се спазват следните разстояния от закритата
регулираща мрежа:
- 1/4 L от границата на отводнителното поле, когато направлението на
смукателите я пресича (L е проектното разстояние между смукателите)
- 1/2 L от границата на отводнителното поле, когато смукателите са успоредни
на нея
- най-малко 15 м от път, ж.п. линия и други подобни съоръжения, а при
дървесни насаждения – най-малко 25 м
13.10. Диаметърът на дренажните смукатели трябва:
- да намалява до оптимални граници входното съпротивление на дренажните
тръби
- да осигурява провеждането на оразмерителното водно количество при
безнапорно течение с дълбочина, не по-голяма от 3/4 диаметъра на дренажните
тръби
Не се допускат дренажни тръби с диаметър под 50 мм.
13.11. Изискванията към проектния надлъжен наклон на дренажните
смукатели са:
- да бъде успореден на наклона на терена (дренажните смукатели се
проектират по възможност с еднаква дълбочина по дължината им)
- минималният допустим наклон е 1 %
- при наклони над 20 % или при скорости на течението над 1,50 м 3/сек се
вземат мерки за охрана на водопровода (филтър около фугите и дори по цялата
дължина и др.)
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б
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Схеми на разположение на регулиращите елементи на
отводнителните системи: а-надлъжна; б-коса; в-напречна; 1-дренажни
смукатели; 2-участъков събирател (колектор); 3-заустване; 4-групов
събирател
13.12. Изискванията към дължината на дренажните смукатели са:
- при минимален диаметър:
- - не повече от 250 м, а в дребнозърнести водонаситени пясъци – не повече
от 150 м
- - при отводняване на покрайнините (ъглите на масива) се допускат дължини
на смукателите, не по-малки от 50 м и по изключение – 35 м
- - при надлъжни наклони на смукателите над 5 % се допускат дължини до 300
м
- при необходимост от по-големи дължини от посочените в т.1 диаметърът на
смукателите се доказва чрез хидравлични изчисления, а на всеки 300-350 м се
предвиждат ревизионни шахти

а

б

Схеми на едностранно (а) и двустранно (б) заустване на
дренажните смукатели в колектора: 1-дренажни смукатели;
2-закрит колектор; 3-заустване; 4-проводящ отводнителен канал
13.13. Дренажното разстояние се установява чрез филтрационни изчисления,
моделни изследвания или въз основа на опитни данни от отводнителните системи в
експлоатация с аналогични условия.
13.14. Изчислените дренажни разстояния се закръгляват към най-близката
стойност до 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 50, 60 и т.н., през 10 м до
максимално допустимите 100 м, за дренаж с дълбочина до 1,60 и 200 м за
систематичен дълбок дренаж, с дълбочина от 1,60 до 2,50 м.
13.15. При проектиране на закрит дренаж в слабопропускливи почви се
предвиждат обемни филтри (засипки) с дебелина, не по-малка от 20 см, и
коефициент на филтрация, не по-малък от 1 м/ден.
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13.16. Заустването на смукателите в открити канали се проектира над нивото
на оразмерителното водно количество, като се допуска временното им подприщване
при отвеждането на повърхностния отток от интензивни валежи.
13.17. Ъгълът на заустване на дренажните смукатели в закрити събиратели
трябва да бъде между 60 и 90о.
13.18. Проектирането на закрита регулираща мрежа от пластмасови тръби,
полагани по безтраншеен начин, се допуска:
- при минерални почви с коефициент на филтрация 0,1 м/ден и повече
- при почви с коефициент на филтрация, по-малък от 0,1 м/ден, при
осигуряване на хидравлична връзка на смукателите с повърхностните води
(например чрез запълване на дренажния процеп с филтриращи материали)
- при съдържание на валуни в еднометровия почвен слой не повече от 150
м3/ха, от които валуните с диаметър от 30 до 60 см са 120 м 3/ха, а валуните с поголям от 60 см диаметър са 30 м3/ха
- когато съдържанието на заровени дървета с диаметър, по-голям от 10 см, е
не повече от 1 %
- когато съдържанието на пънове е не повече от 3 %
13.19. При съдържание в подпочвените води на отводняваните площи до 3
мг/л железен окис, се допуска да не се предвиждат мероприятия за защита на
закрития дренаж от затлачване с железни съединения.
13.20. При съдържание на железен окис в подпочвените води на
отводняваните площи от 3 до 8 мг/л, е необходимо да се предвидят:
- при подходящи геоложки условия – поясни канали за улавяне течението на
окислените води
- при подходящи геоложки условия – дренажни системи с праволинейни
закрити събиратели от един и същи разряд
- увеличаване на надлъжния наклон на заустващите участъци на дренажните
смукатели до 10 % и повече (на дължина от 5 до 10 м)
- увеличаване или осигуряване на постоянна скорост на движение на водата в
закритите събиратели, като минималната допустима скорост се приема 0,35 м/сек
- обемни филтри от дървесно-храстова растителност за закрития дренаж
13.21. При съдържание на железен окис от 8 до 14 мг/л, е необходимо да се
предвиди допълнително едно от следните мероприятия:
- увеличаване на минималните наклони на закритите събиратели с диаметър
до 100 мм – до 3 %0; за по-големите диаметри – до 2 %0; на дренажни смукатели –
до 6 %0
- увеличаване на диаметрите на дренажните смукатели до 75-100 мм при
минерални почви и от 100 до 150 мм – при органични почви
- заустване на дренажните смукатели в открита проводяща мрежа
- хидравлична промивка на дренажните смукатели в закритите събиратели
13.22. Изчислените разстояния между дренажните смукатели се намаляват с
10 % при съдържание на железен окис в подпочвените води от 3 до 8 мг/л и с 20 % при съдържание от 8 до 14 мг/л.
13.23. При съдържание на железен окис над 14 мг/л трябва да се проектира
открита регулираща мрежа, с възможности да се реконструира в закрита след
намаляване на железния окис в подпочвените води на отводняваните площи.
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14. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙСТВИЕТО НА
РЕГУЛИРАЩАТА МРЕЖА
14.1. Заедно с инженерните мероприятия, за ефективното действие на
отводнителната система следва да се разглеждат и включват по необходимост и
следните мероприятия по селскостопанско и мелиоративно усвояване на
отводнените площи:
- продълбочаване на орния хоризонт за разрушаване на слабопропускливи
почвени хоризонти
- дренажна (насочена) оран, лехова оран, ивични обработки и други подобни
за ускоряване или забавяне на повърхностния отток
- агрохимични мероприятия (торене, варуване, гипсуване и пр.) за
подобряване химичния състав, хумусния състав и структурата на почвата
- дълбоко разрохкване на почвата при повърхностно преовлажнените, тежки
глинести почви и като елемент на комбинирания дренаж; дълбочината на
разрохкването се определя от дълбочината на плътните хоризонти, като се допуска
до 0,20 м над минималната дълбочина на дренажните тръби; изпълнението се
осигурява при влажност на почвата 60-80 % от пределната полска влагоемност
- къртичен дренаж за отвеждане на излишната влага от орния слой и за
увеличаване на почвената аерация
- биологически: специфични препоръки за подходящите култури на
отводнените площи
14.2. Подравняване на отводняваните площи се предвижда при:
- равнинен терен с лоши отточни условия, при които липсва непрекъснат
положителен наклон с минимална стойност 0,5 %0 по направление на регулиращата
мрежа на отводнителната система
- терен със сложен микрорелеф и наличие на понижения и възвишения, с
дълбочина (респ.височина) от 10 до 25 см и площ над 5 м2
14.3. Подравняването на терена се извършва без предварително отделяне на
хумусния пласт, когато изкопите и насипите не влияят съществено върху почвеното
плодородие. В противен случай трябва да се предвиди неговото отделяне,
съхраняване и връщане. Ако почвеното плодородие се наруши при подравняването,
трябва да се предвидят мероприятия за неговото възстановяване. Разриването на
изкопаните от каналите земни маси трябва да се извършва на пласт, с дебелина не
по-голяма от 15 см.
14.4. При наличие на затворени понижения с дълбочина от 25 до 40 см,
безотточни терени покрай диги, пътища и в други подобни случаи с местно значение,
независимо от регулиращата мрежа, се предвиждат:
- изпускателни шлюзове за гравитачно пропускане на повърхностните води в
подходящ водоприемник
- водопоглъщателни шахти за отвеждане на повърхностните води в
дренажните смукатели на регулиращата мрежа или в по-долните земни пластове,
при площ на затвореното понижение над 3 ха
- отводнителни бразди за отвеждане на застоялите се повърхностни води, с
конструктивни размери:
- - дълбочина от 0,4 до 0,6 м
- - заложение на откосите – не по-малко от 1:5 при ливади и 1:10 при ниви
- - дължина, не по-малка от 400 м
- - наклон, не по-малък от 1 %0
14.5. Хидравлично оразмеряване на отводнителните бразди се извършва при
водно количество над 20 л/сек и наклон над 5 %0. Когато скоростта на водата
превишава допустимата скорост на изравяне съгласно изискванията на приложение
23

9, да се предвиждат други мероприятия за улавяне на повърхностния отток. При помалка площ на затвореното понижение от 3 ха, или когато прокопаването на
отводнителните бразди не е възможно, се предвиждат допълнителни дренажни
смукатели с непрекъсната засипка на дренажната траншея от филтриращи
материали до орния почвен слой (водопоглъщащи колонки).

Комбиниран дренаж. Направа на къртичен дренаж:
1-направление на тягата; 2-нож; 3-устройство за направа
на къртичния дренаж; 4-уширител; 5-филтриращ
материал; 6-дренажна тръба
14.6. Дълбокото разрохкване се прилага при слабопроницаеми почви, с
коефициент на филтрация на подорните слоеве по-малък от 0,2 м/ден и отсъствие в
зоната на разрохкване на камъни с размери, по-големи от 30 см. Разрохкването се
изпълнява на дълбочина от 0,6 до 0,8 м, като се допуска да достигне до 0,15 м над
дренажните тръби.
14.7. Къртичен дренаж се прилага в слабопроницаеми почви, с коефициент на
филтрация на подорните слоеве по-малък от 0,2 м/ден и при отсъствие на камъни.
Дълбочината на дренажа се приема от 0,5 до 0,7 м, разстоянието между
къртичините – от 1 до 1,5 м, а техният диаметър – от 5 до 7 см.
14.8. Дълбокото разрохкване и къртичият дренаж се проектират под ъгъл 60
до 90о по отношение на регулиращата мрежа.
15. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ СРЕЩУ ЗАТЛАЧВАНЕТО НА ЗАКРИТАТА
ОТВОДНИТЕЛНА МРЕЖА
15.1. За предпазване от затлачване на закрития хоризонтален и вертикален
дренаж от регулиращата мрежа за външни и вътрешни води в проекта се
анализират действащите основни фактори (физико-механични, химични и
филтрационни свойства на почвата, вид, конструкция и параметри на дренажните
тръби и филтри, състав на подпочвените води, технология на изпълнение,
хидродинамични експлоатационни условия и пр.) и се прогнозира опасността за:
- механическо затлачване – колматиране през водоприемните отвори
вследствие на настъпила механическа суфозия на прилежащата почва
- химико-бактериално – частично или пълно запушване на дренажните тръби,
филтъра и почвата от различни съединения на желязото, алуминия и мангана
(химическо затлачване), както и в резултат на железобактериите
- биологическо затлачване – дълбоко развитие на кореновата система на
растенията, поради благоприятните условия около дренажните тръби и проникване
в тях през водоприемните отвори
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15.2. Заключение за опасността от механическо затлачване се прави въз
основа на наблюдения за действието на дренаж в аналогични на проектните условия
или от наблюдения върху подходящ физически модел; при липса на такива
възможности се извършва оценка посредством установените от практиката критерии
въз основа на проучените и обобщени данни за почвените характеристики и
проектните решения (при голямо разнообразие оценката се извършва по зони за
най-неблагоприятния случай в зоната); критериите включват условията в почвения
състав и структура, размера на водоприемните отвори и градиента на
филтрационния поток.
15.3. При установена опасност от временно или постоянно механическо
затлачване следва да се вземат необходимите мерки за намаляването му до
несъществени размери:
- направа на дренажен филтър от органични, инертни или изкуствени
материали
- увеличаване на надлъжните наклони, с оглед получаване на по-големи
работни скорости
- недопускане на перфорирани дренажни събиратели
- подходящи размери на водоприемните отвори на дренажните тръби
- осигуряване на незабавното засипване на дренажните траншеи и
изпълнение на строителството само в сухи, недъждовни периоди при ниски стоежи
на подпочвените води
- недопускане на подприщено действие на дренажните тръбопроводи
15.4. При наличие в подпочвените води на двувалентно желязо повече от 1
мг/л за кисела среда (рН<7) или от 3,0 мг/л за алкална среда (рН>7), следва да се
вземат съответните мерки:
- използване на тръби с по-голям диаметър при направата на дренажните
смукатели
- полагане на тръбопроводите с по-големи наклони: при съдържание над 5
мг/л с минимален наклон на смукателите 0,6 %, за събирателите 0,3 % (при
диаметър под 125 мм) и 0,2 % (при диаметър 125 мм)
- дължина на дренажните смукатели по-малка от 100 м, по-малка отводнявана
площ от един участъков събирател или по-голям брой ревизионни шахти;
недопускане на повече от два порядъка събирателни закрити канали
- използване на тръби с по-големи водоприемни отвори от 1 мм
- използване на обемни дренажни филтри главно от инертни материали;
органичните филтри с високо съдържание на дъбилни вещества намаляват
съществено химикобактериалното затлачване
- осигуряване на необходимата за почистването на тръбите скорост – не помалка от 0,35 м/сек
- аериране на подпочвените води чрез провеждане на дълбоко разрохкване
или дълбока оран
15.5. При голяма опасност от химико-бактериално затлачване, освен
посочените мероприятия, съобразно с конкретните условия могат да се приложат
още и следните мерки:
- внасяне на вар (в количество 1,5 кг/м дължина от траншеята) при
засипването на дренажа в кисели почви
- внасяне на гипс и вар в отношение 2:1 (1,5 кг/м) при почви с голямо
съдържание на хумус
- внасяне на фосфорно брашно (1,0 кг/м) в слабокисели почви
- промивки на дренажните тръбопроводи
15.6. Пластмасови дренажни тръби се допускат само при слаба и средна
опасност от химико-бактериално затлачване. При съдържание на желязо над 3,0
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мг/л за кисели или над 6,0 мг/л за алкални почви, задължително се прилагат
грънчарски тръби.
15.7. При наличие на повече от 9,0 мг/л желязо в подпочвените води
отводняването е необходимо да се извършва чрез открита канална мрежа; закрита
мрежа може да се проектира само след интензивно отводняване с открити канали в
продължение на 2-3 години и провеждане на агротехнически и агрохимически
мероприятия за намаляване на съдържанието на желязо.
16. ПРОВОДЯЩА МРЕЖА НА ОТВОДНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ И
ВОДОПРИЕМНИЦИ
16.1. За отвеждане на повърхностни води се проектира открита проводяща
мрежа, а за подпочвените води – открита или закрита проводяща мрежа. Когато по
трасето на проводящата мрежа се срещат пясъци с малък критичен градиент на
протичане, такива участъци задължително се преминават със закрити събиратели.
16.2. Открити канали в близост до защитни диги и други подобни суфизионно
опасни съоръжения се допускат само при осигурена суфизионна устойчивост на
дигите за максимално възможния напорен градиент.
16.3. Проводящата мрежа се проектира праволинейна, с минимален брой на
пресичанията със съществуващи и проектни пътища, подземни комуникации и
електропроводи. Тези пресичания трябва да бъдат под прав или близък до него
ъгъл.
16.4. Закрити и открити събиратели се предвиждат само по напречна схема.
Проводящата мрежа се разполага по на-ниските коти на терена. Дължината на
каналите и закритите събиратели от всички разреди трябва да бъде минимална.
16.5. Дълбочината на проводящата мрежа трябва да бъде минимално
допустима, в зависимост от оразмерителното водно количество и дълбочината на
заустващата в нея открита и закрита регулираща мрежа.
16.6. Оразмерителните водни количества на проводящата мрежа се
определят като сума от едновременно формиращия се повърхностен и подпочвен
отток по израза:
Qор.  Qпов.  Qдр.  (qпов.  qи ) F ,
където Qпов. и q пов. са съответно меродавното оразмерително водно количество
и модулът на повърхностния отток в м3/сек и м3/сек.ха, които се изчисляват в
съответствие с чл.7, 8 и 26; Qдр. и q и - съответно меродавното оразмерително водно
количество за дренажния отток и инфилтрационното подхранване в м3/сек и
м3/сек.ха; F - отводняваната площ, разположена над разглеждания пункт в ха (като
изключение площта може да е различна за повърхностния и за дренажния отток).
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Схема на проводяща дренажна мрежа и скатов канал
16.7. Напречният профил на откритите канали се приема с трапецовидна или
полигонална форма, като минималният наклон на откосите се приемат както следва:
- при свързани почви (глинести, льос) – 1:1,25
- при несвързани почви (песъчливи и чакълести) – 1:2
- при пясъци и растителни почви – 1:2,5
16.8. Нормативни минимални отстояния на горния ръб на откритите канали:
- от сервитута на пътища, ж.п.линии, диги и др. – 5 м
- от промишлени, производствени и стопански обекти – 50 м
- от нефтобази, площадки за миене на коли, механични работилници и др.
подобни с опасност от замърсяване – 150 м
16.9. За закритите събиратели посочените разстояния се отнасят до оста им.
Не се допуска трасето на закрития събирател да съвпада с оста на съществуващи
канали.
16.10. Хидравлично оразмеряване на откритите канали се извършва при
водни количества над 0,5 м3/сек. Оразмеряване на канали при водни количества под
0,5 м3/сек се извършва когато наклонът на канала превишава 0,5 % за песъчливи, 3
% за песъчливо-глинести и 5 % - за глинести почви. Оразмеряването се извършва по
формулите за равномерно движение на водата в следните створове:
- при заустването
- при смяна на надлъжния наклон (за двата съседни наклона)
- в участъци с постоянен наклон, но при изменение на водосборната площ с
повече от 20 %0
- при вливането на всеки хидравлично оразмерен канал
16.11. При оразмерителни водни количества над 30 м3/сек се предвижда
резерв над нормалното водно количество в канала. Скоростта при оразмерителното
водно количество трябва да остава в границите на съответната неизравяща и
незатлачваща скорост. Скоростта на водата по цялата дължина на канала трябва да
е постоянна или да нараства към заустването му. Изключения се допускат само за
големите канали след технико-икономическа обосновка и когато се предвиждат
експлоатационни мерки срещу затлачване.
16.12. Наклонът на нивелетата на хидравлично неоразмерените канали се
приема не по-малък от 0,3 %0. При отводняване на равнинни терени се допуска
наклон 0,2 %0.
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16.13. Радиусът на хоризонталните криви при хидравлично неоразмерени
канали трябва да бъде не по-малък от 20 м, а при хидравлично оразмерени – не помалък от 20 м, а при хидравлично оразмерени – не по-малък от 5-кратната широчина
на водната повърхност при оразмерителното водно количество.
16.14. Заустването на проводящите канали един в друг или във
водоприемника се предвижда под ъгъл, по-малък от 90о. Водоприемникът в участъка
на заустването трябва да се предпази от затлачване и изравяне.
16.15. Спрягането на каналите помежду им във вертикалната равнина се
извършва:
- при заустване на хидравлично оразмерени канали – водно ниво във водно
ниво
- при заустване на хидравлично неоразмерени канали – дъно в дъно
- при заустване на хидравлично оразмерени в хидравлично оразмерен канал
дъното на заустващия канал трябва да бъде по-ниско не повече от 10 см от нивото
на най-ниските води в приемащия канал

Заустване на главния отводнителен канал чрез помпено
прехвърляне на водите във водоприемника
16.16. При заустване във водоприемник нормалното водно ниво на
проводящия канал се спряга с меродавното водно ниво на водоприемника, като се
допуска пряко гравитачно заустване. Когато е невъзможно, след техникоикономическа обосновка се приема:
- заустване чрез помпено прехвърляне на водите
- проектиране на транспортен канал за отвеждане на водите до по-ниско
лежащ створ в границите на отводняваната площ, при който денивелацията между
меродавното във водоприемника водно ниво и нормалното оразмерително водно
ниво на канала е сведено до нула
16.17. Заустванията на дренажни смукатели в открити канали се предвиждат
най-малко на 5 м от заустванията на повърхностни води. Не се допуска трасето на
закрития събирател да съвпада с оста на съществуващи открити канали.
16.18.Трасето на закритите събиратели трябва да се проектира на разстояние
от дървесни и храстови насаждения, не по-малко от посоченото разстояние в
следващата таблица.
Таблица
Минимални разстояния на закрит събирател от насаждения
Вид на растенията
Широколистни дървета
Иглолистни дървета
Овощни дървета
Елша, върба
Храсти и др.

Минимални разстояния, м
20
30
7
15
10
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16.19. Трасето на закритите събиратели трябва да избягва местни понижения
при наличие на тинести почви и плаващи пясъци.
16.20. Минималната засипка на който и да е елемент от закритите събиратели
е 0,80 м.
16.21. При пресичане на закрити събиратели с напоителни водопроводи
светлото разстояние между тях е не по-малко от 30 см. При по-малки разстояния се
предвиждат закрити шахти.
16.22.. В системи за двустранно регулиране на почвената влага при пресичане
на закритите събиратели с напоителните канали, се предвижда заравяне на горния
ръб на тръбата на не по-малко от 30 см под нивото на канала, изолация на връзките
на закрития събирател и укрепване на напречния профил на напоителния канал в
зоната на пресичането му на дължина от 10 до 15 м.
16.23. В зоната на пресичане на закритите събиратели с пътища (вкл. със
сервитутните им ивици) трябва да се предвидят бетонни, стоманобетонни или
азбестоциментови тръби, връзките на които се бетонират или се покриват с
водоплътни муфи.
16.24. Наклонът на закритите събиратели се приема не по-малък от 1 %0 при
диаметри до 300 мм и не по-малък от 0,5 %0 – при диаметри над 300 мм.
16.25. При хидравличното оразмеряване на закритите събиратели се спазват
следните изисквания:
- диаметрите им се определят по формулите за равномерно движение на
водата в безнапорни тръби при максимална степен на запълване на тяхното светло
сечение от оразмерителното водно количество, равна на 0,85
- минимален диаметър на тръбите 100 мм
- скорост на водата – в границите от 0,3 до 1,5 м/сек; при скорост на водата
по-голяма от 1,5 м/сек, е необходимо да се прилагат тръби с водоплътни връзки,
шахти-прагове или други технически решения, за да се намали скоростта на
допустимата й стойност
16.26. Хидравлично оразмеряване на закритите събиратели се прави за
следните створове:
- при заустването на дренажни смукатели
- при изменение на надлъжния наклон
- в местата на свързване на събиратели от различен разряд
- в местата, където се вливат повърхностните води от водопоглъщателните
шахти
16.27. При заустване на събирателите един в друг се предвиждат:
- съединителни фасонни части
- шахта-праг при разлика в дълбочините на свързаните събиратели, по-голяма
от 30 см
- шахта-утайник, когато скоростта на водата при вливащия се събирател
превишава скоростта на водата в приемащия събирател с повече от 30 %, както и
при прахови почви
16.28. Заустване на дренажни смукатели в закрити събиратели с диаметър
над 400 мм се допуска само в единични случаи. При необходимост от заустване на
група от дренажни смукатели се проектира спомагателен събирател с диаметър от
100 до 150 мм, който ги обединява.
16.29. Към закритите събиратели се предвиждат ревизионни шахти или
шахти-утайници:
- в местата на заустване в закрити събиратели от по-висш разряд на два и
повече събирателя от по-нисш разряд
- през 500 м – при дължина на събирателите, равна или по-голяма от 1000 м
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- в местата на изменение на надлъжния наклон от по-голям в по-малък (по
течението на водата) и намаляване на скоростта на водата под 0,3 м/сек
- при хоризонтални чупки в трасето с централен ъгъл, по-голям от 60о
16.30. Заустванията на дренажните смукатели в откритите канали се
отдалечават минимум 5 м от заустванията на повърхностни води. Не се допуска
заустване на дренажни смукатели в събиратели с диаметър над 400 мм; в такива
случаи се предвижда спомагателен събирател, с диаметър 75-150 мм, който
обединява група смукатели.
16.31. При заустване на проводящ канал във водоприемник оразмерителното
водно ниво на канала се спряга с меродавното водно ниво на водоприемника. Само
при това условие е възможно прякото гравитачно заустване, другите възможности
са:
- помпено прехвърляне на водите
- транспортиращ канал за отвеждане на водите до по-долен створ, който
отговаря на условието: подприщването от меродавното във водоприемника водно
ниво на оразмерителното водно ниво на канала да се изчерпва до границата на
отводняваната територия
16.32. При т.н. полдери (отводнявани площи, при които нивото на
подпочвените води се поддържа по-ниско то нивото на ограждащите ги води
обикновено чрез защитни диги), схемата на проводящата (и ограждащата)
отводнителна мрежа се определя съобразно характера на съоръженията за защита
и необходимостта от помпено прехвърляне на излишните води във водоприемника.
16.32. Водоприемници могат да бъдат малки или големи реки, суходолия,
оврази и др.езера, водохранилища, геоложки породи със значителна
водопоглъщаща способност. При наличие на няколко водоприемника следва да се
обоснове най-подходящия по технико-икономически път.

а

б

Схема на проводящата отводнителна мрежа при полдери:
а: помпено прехвърляне на водите във водоприемника; 1-защитна дига;
2-помпена станция; 3-главен отводнителен канал
б-гравитачно отвеждане на водите във водоприемника; 1-защитна дига;
2-шлюз; 4-главен отводнителен канал; 5-тераса над полдера
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Схема на полдер с участъкови помпени станции:
1-водоприемник (река); 2-главна помпена станция; 3-участъкови
помпени станции; 4-защитна дига; 5-тераса над полдера
16.33. Водоприемниците могат да изпълняват ролята си в естествено
състояние при положение, че:
а/ не предизвикват заливания на третираната територия от високи води с
определена обезпеченост (за обезпечеността са в сила изискванията на глава .... за
корекции на реки)
б/ след приемане на водите от отводняваната територия:
- не се влошават заливните условия, водно-въздушния режим и др. на
разположените по-ниско площи
- не се нарушават изискванията за комплексното стопанско използване на
водите
в/ ако някое от посочените условия не е изпълнено, се предвиждат
мероприятия за подобряване на съответните условия; те могат да бъдат частични
или цялостни корекционни мероприятия, които се подчиняват на изискванията на
глава
17. СИСТЕМИ ЗА ДВУСТРАННО РЕГУЛИРАНЕ НА ПОЧВЕНАТА ВЛАГА.
ОТВОДНИТЕЛНО-НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ
17.1. Системите предоставят възможности за създаване и поддържане на
оптимално ниво на подпочвените води в коренообитаемия слой чрез отвеждане на
излишната вода от почвата или подаване в засушливите периоди от вегетацията на
необходимите количества вода. За провеждане на контрол върху нивото на
подпочвените води се проектира съответна мрежа от наблюдателни кладенци.
17.2. Системи за двустранно регулиране на почвената влага е целесъобразно
да се използват при определени физико-географски и хидрогеоложки условия:
- почвата да има изразени филтрационни свойства (коефициент на филтрация
на повърхностния слой по-голям от 0,5 м/ден.) и коефициент на водоподаване помалък от 0,030
- площ с подчертан равнинен терен и спокоен микрорелеф, наклони не поголеми от 0,005
- наличие на интензивен подпочвен поток или други надеждни водоизточници
извън площта; естественото ниво на поодпочвените води да бъде сравнително
високо със сезонни колебания в границите 0,00-2,00 м от повърхността
17.3. При по-неблагоприятни условия от посочените система за двустранно
регулиране може да се проектира само след технико-икономическа обосновка и
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сравнение с други варианти на напояване. Не се допуска изграждане на такива
системи при засолени почви.
17.4. При наличие на значителна минерализация на подпочвените води не се
допуска регулиране на отводнителния режим (периодите, в които не се подава вода
отвън), с оглед предпазване от вторично засоляване на почвата. При общо
съдържание на соли в подпочвените води, обуславящо специфична
електропроводимост над 0,75 м.сек/см, не се допуска регулиране на отводнителния
режим (през периодите, в които не се подава вода отвън).
17.5. Специални напоителни канали се проектират когато е нецелесъобразно
за тази цел да се използва проводящата отводнителна мрежа или за транспортни
канали от водоизточника до отводняваната площ; тези канали се оразмеряват
според изискванията на напоителния режим.
17.6. Параметрите на откритите канали и на закритите събиратели се
определят чрез хидравлични изчисления за по-голямото водно количество при
работа на мрежата в режим на отводняване или напояване (овлажняване).
17.7. Водоразпределителната напоителна мрежа в системата се проектира,
когато е нецелесъобразно за тази цел да се използва проводящата отводнителна
мрежа. Водоразпределителната мрежа и транспортно-разпределителната мрежа се
оразмеряват съгласно изискванията на поливния режим.
17.8. Разположението на проводящата отводнителна и напоителна мрежи и
възможностите
за
регулиране
трябва
да
отговарят
на
възприетите
сеитбообръщения и то така, че в един регулируем участък да не попадат
едновременно различни култури.
17.9. Допълнителните специфични изисквания към регулиращата мрежа са:
- разполага се приблизително успоредно на теренната повърхност и с не
много голям надлъжен наклон (до 0,002, 0,003)
- използват се тръби с диаметри над 80 мм за намаляване на хидравличните
загуби
- дълбочината на залагане се определя от съответните изисквания на
отводняването
- перфорираната площ на дренажните тръби трябва да позволява подаването
на необходимите за напоителния период водни количества
17.10. Хидравличното оразмеряване на участъковите събиратели се
извършва както за отводнителния, така и за напоителния период; меродавно е поголямото сечение.

Схема на отводнително-навлажнителна система с шлюзуване
на каналите: 1-отводнителен канал; 2-шлюз-регулатори; 3-отводнителнонавлажнителни колектори; 4-дренажни смукатели-навлажнители;
5,7-шлюзове; 6-вододовеждащ канал
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Схема на отводнително-навлажнителна система с къртичен дренаж:
1-водоизточник-язовир; 2-довеждащ напоителен канал; 3-разпределителен
канал; 4-дренажни смукатели-навлажнители; 5-шлюз-регулатори;
6-къртичен дренаж; 7-оотводнителен канал

Схема на подаване на вода за напояване в началото
на регулиращите отводнителни канали

Други схеми на регулираща дренажна мрежа, която се използва и за
подпочвено напояване:
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а: 1-регулиращи дренажи-навлажнители; 2-участъков събирател; 3-помпа;
4-резервоар;
б: 1- регулиращи дренажи-навлажнители; 2-участъков събирател; 3-групов
събирател; 4-шахта-регулатор; 5-водоприемник;
в: 1- регулиращи дренажи-навлажнители; 2-участъков събирател;
3-вододовеждащ тръбопровод; 4-входна шахта; 5-шахта-регулатор;
6-ревизионна шахта; 7-водоприемник
17.11. Разстоянието между дренажните смукатели-овлажнители се определя
по изчислителен или опитен път, като се осигурява както напоителния, така и
отводнителния режим на селскостопанските култури. Необходимо условие, с оглед
равномерността на напояването е “провисването” на депресионната крива в средата
между два овлажнителя да не надвишава:
- при леки почви – 0,10-0,15 м
- при средни почви – 0,15-0,20 м
17.12. За осъществяване равномерност на навлажняване по цялата площ,
освен посочените изискванията, следва да се осигури възможността за поддържане
в събирателите на водно ниво не по-голямо понижение от посоченото в следващата
таблица.
Таблица
Категория на канала
Участъкови и групови събиратели
Участъкови и групови събиратели
Участъкови и групови събиратели
Участъкови и групови събиратели
Магистрални канали и главни
събиратели
Магистрални канали и главни
събиратели

Наклони на
терена
0,0002
0,0002-0,0004
0,0004-0,0006
0,0006-0,001
0,0002-0,0004
0,0005-0,001

Разлики, м
0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5
1,0

18. СЪОРЪЖЕНИЯ В ОТВОДНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
18.1. Съоръженията в отводнителните системи имат предназначението да
осигурят правилното й функциониране при конкретните природни условия и
технически и технологични особености.
18.2. При системите с открита отводнителна мрежа намират приложение:
- бродове – за преминаване през каналите на хора, превозни средства,
животни и др.; състоят се от две рампи с укрепено дъно с каменна облицовка или
бетонови плочи
- водостоци – за провеждане на водата при пресичане на каналите с пътища,
ж.п. линии и др.; имат кръгло или правоъгълно сечение с челни и крилни стени;
изпълняват се от ст.бетонови тръби или монолитен бетон
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Брод

Вододосток

- дюкери – при пресичане на каналите на естествени понижения напоителни
канали, речни корита и др.;
- шлюзове-регулатори – за подприщване на водонот ниво в каналите с оглед
използването на водата за напояване
- зауствания – изграждат се при заустване на открит канал в открит канал или
на открит канал в закрит тръбопровод; съобразно големината на разликата в нивата
на каналите се използват решения с един или няколко прага, с бързоток и др. при
укрепване на участъка на заустването
- укрепвания на дъното на каналите – прилагат се при наклон на дъното на
каналите над граничните стойности; за целта се използват прагове и бързотоци,
изпълнени от каменна зидария на разтвор, монолитен бетон или бетонови плочи

Дюкер

Заустване на открит събирател в дълбок водоприемник
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Укрепвания на дъното на каналите с трамбован чакъл
и с каменна облицовка
18.3. При системите със закрита дренажна мрежа се използват:
- дренажни зауствания – за заустване на закритите събиратели в откритите
канали на събирателите от по-висок порядък или главния отводнителен канал; имат
различна конструкция и се изпълняват от бетон, каменна зидария, от готови
бетонови и пластмасови елементи и др.

Дренажни зауствания

Дренажно заустване на дренажен колектор
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Заустване на дренажни смукатели в открити събиратели
- дренажни шахти – събирателни, ревизионни, регулаторни, поглъщателни,
вентилационни и прагове; събирателните шахти се изграждат на местата, където се
събират повече от два събирателни тръбопроводи; ревизионните шахти се
предвиждат в правите участъци на тръбопроводите от проводящата отводнителна
мрежа през 300-500 м и служат за ревизия на действието на дренажа; шахтитерегулатори служат за регулиране на нивото на подпочвените води в участъка над
шахтата посредством монтирания в нея регулатор; шахтите-прагове осъществяват
връзката между два участъка от събирателите, разположени на различни коти;
поглъщателните шахти осигуряват приемането на повърхностния отток в
дренажните събиратели; вентилационните шахти осъществяват връзката на
дренажните тръбопроводи с атмосферния въздух; посочените шахти се изпълняват
от бетон , каменна зидария и от готови елементи.

Събирателна шахта

Ревизионна шахта
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Схеми на дренажни шахти

Шахта регулатор

Шахти поглъщателни

Шахта праг

Вентилационна шахта

- шлюзове – служат за отвеждане на водата от отводнителната мрежа във
водоприемника; разполагат се в най-ниската част на отводняваните площи
18.4. Оразмеряването на съоръженията в отводнителните системи се
извършва за водното количество, което напълва изцяло канала в створа на
съоръженията, но не повече от водното количество с нормативна обезпеченост.
18.5. При определяне на основните параметри на съоръженията се спазват
следните изисквания:
а/ шлюзовете трябва да осигуряват:
- изпускане във водоприемника на оразмерителното водно количество
- плавно регулиране на нивото на водата в каналите, съобразено с нуждите на
отводняването
б/ дренажните зауствания в открити канали:
- трябва да бъдат осигурени срещу разрушаване при експлоатационното
почистване на канала-водоприемник
- се проектират най-малко 50 см над неукрепени дъна или 30 см над укрепени;
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в/ закритите шахти трябва да бъдат най-малко 60 см под повърхността на
терена, а откритите – най-малко 30 см над терена
г/ събирателни шахти се предвиждат при скорост на водата в заустващите
канали, по-малка от тази на приемащия канал или превишаваща я с не повече от 30
%
д/ когато не е изпълнено това условие, заустването се осъществява с
ревизионна шахта; освен в този случай, ревизионни шахти се предвиждат на всички
чупки по трасетата, а в прави участъци – най-малко през 500 м
е/ наблюдателни кладенци се предвиждат най-малко по един на 50 ха, а за
системите с двустранно регулиране на почвената влага – най-малко по един на 30
ха
ж/ при изпълнение на дренажните смукатели чрез специализирани траншейни
машини
- избраната широчина на дъното на траншеята да съответства на широчината
на режещата част на работния орган, но да не бъде по-малка от Д + 0,15 м, където Д
е външният диаметър на тръбата
- предвижда се механизирано засипване на положения дренаж, при което за
засипката до 50 см над тръбата не се допуска замръзнала или тинеста почва, както
и почва, съдържаща камъни, по-големи от 5 см, едри буци, корени и други подобни;
допуска се проектно решение за засипване по друг начин, ако то се обоснове
технико-икономически
18.6. Всички съоръжения по отводнителната мрежа се изпълняват
едновременно или непосредствено след полагането на дренажа.
19. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТВОДНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.
КОНСТРУКЦИИ, МАТЕРИАЛИ И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
19.1. Материалите, конструкциите и строителните технологии, които се
използват в отводняването, трябва да отговарят на следните най-общи изисквания:
- да създават благоприятни условия за постъпване на излишната вода от
почвата в регулиращата мрежа
- да предотвратяват затлачването на дренажа с почвени частици, железни
съединения и корени от растения
- да запазват постоянни своите характеристики в течение на
експлоатационния период, да са устойчиви на агресивните подпочвени води
- да осигуряват безпрепятствено отвеждане на водата извън отводняваните
площи
- да позволяват използването на механизация при полагането на дренажните
тръбопроводи
- да имат ниска стойност и експлоатационни разходи
19.2. Конкретният избор се прави след обстоен анализ на техникоикономическите, природните и стопанските условия и в съответствие с техникоикономическото задание за проектиране.
19.3. Изисквания към изпълнение на дренажните смукатели:
- ширината на дренажната траншея по дъното не трябва да е по-малка от dН +
х
2 7 см (dН е номинален диаметър на тръбата)
- изпълнението на траншеите трябва да се извършва по такъв начин, че
притокът на вода към нея да не се възпрепятства вследствие замазването или
уплътняването на нейните стени
- изкопаната почва следва да се изхвърля на достатъчно разстояние от
ръбовете на траншеята, с оглед недопускане претоварването и обрушването на
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изкопа; при леки неустойчиви почви, при които не могат да се осигурят отвесни
стени, се предвижда направа на траншея с наклонени стени чрез багер
- след полагането на тръбите и филтъра засипването се извършва на два
етапа:
- - първоначално засипване с рохкава растителна почва с минимална
дебелина 50 см, ръчно, чрез обрушване на горната част от стените на траншеята
или се подбира от изкопаната почва
- - окончателно засипване, механизирано; не се допуска засипване със
замръзнала почва или с почва, която съдържа камъни, по-големи от 5 см, буци,
корени и др.
19.4. За направа на закрития хоризонтален дренаж и проводяща мрежа могат
да се използват по целесъобразност пластмасови, бетонови и други видове тръби.
- пластмасовите гофрирани дренажни тръби с диаметри 50, 65, 80 и 100 мм,
при съответна перфорация се използват за направа на дренажни смукатели, а тези с
диаметър 100, 125, 160 и 200 мм – за дренажни събиратели (без перфорация).
Минимално допустимата скорост за оразмерителното водно количество е 0,20-0,30
м/сек, в зависимост от опасността от натлачване; максимално допустимата скорост е
1,50 м/сек при перфорираните и 3,50-4,50 м/сек за тръбите без водоприемни отвори.

Пластмасовите гофрирани дренажни тръби
- пластмасовите гладкостенни дренажни тръби с диаметри 50 и 63 мм и
надлъжна перфорация, се използват за направа на дренажни смукатели.
Допустимите скорости са както за ал.(2). За събирателите могат да се ползват
пластмасови тръби от полиетирен и поливинилхлорид с диаметър 110-200 мм.
- бетонни и стоманобетонни тръби се прилагат за изграждане на закритата
проводяща мрежа, както и за връзка на всички видове тръбопроводи със
съоръженията; минимално допустимата скорост е 0,30 м/сек, а максималната – 4,50
м/сек.
- азбестоциментовите тръби 5 атм. се прилагат за тръбопроводи от
проводящата мрежа, с диаметри 250-500 мм, за заустване на смукателите в открити
канали, за връзка със съоръжения и др.
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Свързване на тръбите на дренажните смукатели
19.5. За предотвратяване на затлачването при връзката на смукателите със
закритите събиратели следва при проектирането да се предвидят съответни мерки:
фасонни части, филтри и пр.
19.6. Вертикалните дренажни кладенци се изпълняват от гладки пластмасови
или етернитови тръби с минимален диаметър 200 мм. Височината на водоприемната
част се уточнява след като завърши сондирането, съобразно с установените
конкретни условия.
19.7. Филтърът се изпълнява от пясъчно-чакълеста или друга смес, с подбран
зърнометричен състав; за сигурност се изгражда на 4-5 м над водоприемната част
на тръбата.
19.8. Дренажният филтър като елемент от конструкцията на закрития дренаж
трябва да отговаря на следните изисквания:
- да не допуска проникването на почвени частици през водоприемните отвори
в количество, което би застрашило нормалното действие на дренажа
- да намали хидравличните загуби при постъпването на водата и да не се
колматира от подпочвения приток
- да предотврати развитието на филтрационните деформации в почвата в
зоната около тръбите и да спомогне за образуването на “естествен” филтър
19.9. Видът и параметрите на филтърните материали се определят в
зависимост от характера и степента на опасност от механическо затлачване на
закрития дренаж, характеристиките на отводняваните почви, условията на
експлоатация на отводнителната система, вида и параметрите на дренажните
тръби, строителната технология и от икономически съображения.
19.10. Могат да се използват следните материали:
- насипни материали, чрез съответно подбран зърнометричен състав в
съответствие с характеристиките на почвата; пясъчно-чакълени смеси, разнозърнест
пясък, шлак и други подобни
- структурни влакнести материали с определена структура, дебелина,
филтрационни свойства, трайност и други качества: слама, изкуствени тъкани и
нетъкани материали (геотекстили) и други подобни

41

Гофрирани дренажни тръби с геотекстилен филтър

Схеми на защита на дренажните
тръби от механично затлачване
с тънки геотекстилни и обемни
филтри: 1-дренажна тръба; 2-тънък
филтър; 3-обемен филтър

Конструкция на обемните
филтри

19.11. Организацията, технологията на строителството и строителната
механизация се определят съобразно големината и природните условия на
отводняваните площи, както и с изискванията на технико-икономическото задание
(наличието и типа на механизация, вид и параметри на дренажните тръби и филтри
и др.).
19.12. При по-малки отводнителни системи следва да се мотивира
приложението на различни специализирани машини, тъй като може да се окаже поцелесъобразно да се използват по-малко на брой машини, с по-общо
предназначение.
19.13. Организацията трябва да създаде условия за спазване на следните
общи изисквания:
- към изпълнение на отводнителната мрежа и съоръженията се пристъпва
след като е изграден водоприемника и съоръженията за отвеждане на водата извън
отводняваната площ и след като са осигурени необходимите за строителството
дренажни материали
- редът на изпълнение е от каналите и тръбопроводите от по-висш порядък
към тези, от по-нисш порядък до регулиращата мрежа; направата на всички
категории канали и дренажи се извършва от долу на горе, т.е. започва се винаги от
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заустването и се продължава срещу течението на водата, а монтажните работи –
обратно
- строителните работи следва да се провеждат при подходящо състояние на
почвата, особено по отношение на нейната влажност; при силно преовлажнени и
неустойчиви почви и при наличие на стоящи повърхностни води е необходимо
предварително отводняване на площта с временни открити канали, които имат за
задача да създадат условия за работа на останалите машини
19.14. Закритият хоризонтален дренаж се изпълнява от комплексна
механизирана бригада, в която оперделящи могат да бъдат:
- специализирани траншейни машини с активни работни органи и
непрекъснато действие
- специализирани безтраншейни машини
- колесни или верижни еднокошови багери с обратна лопата
19.15. Възприемането на един от трите варианта за основните строителни
машини зависи от вида, конструкцията и параметрите на дренажните тръби и
филтъра, от необходимостта от филтърна засипка, както и от съответните
технологични възможности за работа при различни условия:
- специализираните траншейни и безтраншейни машини могат да се
използват само при меки и средни земни почви (І, ІІ и ІІІ категория); тези машини не
могат да работят при наличието на единични камъни над 20-30 см и коренища, подебели от 5 см, както и при големи напречни наклони над 7-8 %
- специализираните траншейни машини не могат да работят при блатни
преовлажнени почви, плаващи пясъци и други нестабилни, склонни към срутване
почви; при тези условия успешно работят безтраншейните дренажни машини
- еднокошовите багери се използват за направа на дренажните траншеи
вместо специализираните машини при тежки, силно преовлажнени полепващи почви
и при почви с много дървесни остатъци или силно каменисти (в тези случаи се
налага и ръчен труд за окончателно оформяне); използват се също и когато
диаметърът на тръбите или дълбочината на полагането им превишават
възможностите на специализираните машини; при много леки почви, които не търпят
вертикален откос, също могат да се използват
19.16. Специализираните дренополагащи машини изискват:
а/ подравняване на трасетата на каналите:
- когато на къси разстояния (примерно 2-3 м) съществуват значителни теренни
неравности (по-големи от 15 см), особено при малки проектни наклони до 0,5 %
- при положение, че проектната дълбочина на изкопа в някой участък
превишава максимално допустимата за разработване от машината
б/ при работа в зимни условия трасетата на каналите трябва да се почистят от
снега и замръзналата почва – да се разрохкат.
19.17. Закритите събиратели се изпълняват при ниски нива на подпочвените
води. Подпочвените или повърхностните води, постъпващи в траншеята, се
отстраняват по гравитачен път (изкопът се провежда от долу на горе) или чрез
изпомпване (при недостатъчни наклони, високи нива във водоприемника и др.).
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Схема на работните органи на различни
специализирани дренажни машини

Автоматично управление дълбочината на изкопа за
дренаж с помощта на лазерна система
19.18. Изкопът на траншеята се изпълнява с еднокошови багери, като се
съблюдава проектният надлъжен наклон; след съответна мотивировка могат да се
приложат и други строителни машини – многокошови багери, безтраншейна
дренополагаща и пр. При свързани устойчиви почви машинният изкоп се изпълнява
на по-малка от проектната дълбочина с 4-5 см, за да се довършат изкопните работи
ръчно и с точно фиксиране на проектното дъно; при неустойчиви почви машинният
изкоп се изпълнява с надработка 4-5 см и дъното се подравнява на проектното ниво
с баластрова засипка и трамбоване.
19.19. Ширината на траншеята се приема равна на външния диаметър на
тръбопровода плюс 0,60 м. Откосите на траншеята се приемат в съответствие с
изискванията. Изкопните земни маси се натрупват от едната страна (по другата се
складират строителните материали и конструкции и се придвижват монтажните
машини), извън зоната на обрушване на откоса и не по-близо от 1 м.
19.20. Изпълнението на откритите отводнителни канали от регулиращата и
проводящата мрежи включва операциите по изкопаване на проектния им напречен и
надлъжен профил и по разриване на земните маси по дължината на трасетата или
извозването им на определени разстояния, с оглед използването им или оформяне
на депонии. Изкопните работи се изпълняват механизирано, с помощта на
специализирани или с общо предназначение машини.
19.21. Всички съоръжения по отводнителната мрежа се изграждат
едновременно или непосредствено след полагането на дренажа, за да се избегнат
евентуални запушвания, разрушения и др.
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Схема на специализирана безтраншейна дренажна машина
20. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТВОДНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
20.1. Най-често явяващите се повреди по посочените съоръжения са:
- деформации и разрушаване на тръбите на дренажните събиратели и
смукатели
- изменение на надлъжния наклон на дренажните тръбопроводи
- деформация и разрушаване на съоръженията по закритата дренажна мрежа
- деформации в напречния и надлъжния профили на откритите събирателни и
главни отводнителни канали, поясни, брегови и др. канали
- обрастване на дъната и откосите на откритите отводнителни канали
- деформации и разрушения на заустванията и на другите съоръжения по
откритата отводнителна канална мрежа
- повреждане на съоръженията и сградния фонд на отводнителните помпени
станции
- повреждане по административните и стопански сгради и постройки
20.2. Основните задачи на техническата експлоатация на отводнителните
системи се състои в:
- охрана и поддържане в добро състояние на всички елементи на системите
- подобряване на техническото състояние и усъвършенстване на
отводнителната мрежа и съоръженията
- създаване на подходящ воден режим в коренообитаемия почвен слой за
развитието на отглежданите земеделски култури
- създаване и поддържане в отводняваните площи на необходимите условия
за производително използване на селскостопанската техника и транспортни
средства
20.3. Основните функции на персонала по експлоатация се състоят в:
- осигуряване на нормално действие на всички елементи и съоръжения на
отводнителните системи
- осигуряване на безаварийно отвеждане на пролетните и лятно-есенните
високи води от отводнителната мрежа и съоръженията
- планиране и осъществяване на всички работи и мероприятия по
техническата експлоатация на системите
- охраняване и поддържане постоянно в изправност на отводнителната мрежа
и съоръженията
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- провеждане на системни наблюдения за режима на повърхностните и
подпочвените води в отводняваните площи, за дренажния отток, влажността на
почвата, мелиоративното състояние на отводняваните площи и т.н.
- осъществяване на мероприятия по регулиране на водните нива и на водния
режим в площите
- отстраняване на възникнали повреди по отводнителната мрежа и
съоръженията
- водене на отчет за състоянието на отводняваните площи и отводнителните
съоръжения
20.4. Комплексът от основни мероприятия по техническата експлоатация на
отводнителните системи включва:
- управление на действието на системите и на отделните им съоръжения
- наблюдения и огледи
- поддържане
- текущ ремонт
20.5. Всички мероприятия се извършват от един и същи персонал по
поддържането и експлоатацията на системите. Мероприятията, свързани с
управлението на системите, и извършването на наблюдения и огледи в тях, се
изпълняват постоянно.
20.6. При конвенционалните отводнителни системи наблюденията и огледите
задължително се извършват най-малко два пъти в годината – след пролетните
високи води и през есента във връзка с подготовката на съоръженията за зимния
период.
20.7. При отводнително-напоителните / навлажнителни системи тези
мероприятия се провеждат както в началото, така и след приключване на
вегетационния период на културите.
20.8. Мероприятията по поддържането и ремонта за отстраняването на
възникнали повреди по различните елементи и съоръжения на системите се
провеждат системно. При липса на повреди се извършват профилактични ремонтни
работи, обикновено през сухите периоди.
20.9. Мероприятията по управление функционирането на системите,
наблюденията и огледите обхващат:
- наблюдения и измервания чрез водомерни постове за колебанията на
водните нива във водоприемниците, каналите, помпените станции
- наблюдения за колебанията на нивата на подпочвените води в
отводняваните площи чрез наблюдателни кладенци
- измервания на динамиката на влажността на почвата в коренообитаемия
слой чрез вземане и анализ на почвени проби, установяване на водния режим в
площите и определяне на мероприятията за неговото управление
- измервания на отвежданите водни количества и водни маси от
отводителните системи
- наблюдения за състава на подпочвените води и на отвежданите от
отводнителните системи води чрез вземане и анализ на водни проби
- наблюдения за действието на всички отводнителни и навлажнителни
съоръжения
- измервания на показателите за оценка на мелиоративно състояние на
отводяваните площи и опазването на околната среда в тях
- измервания за действието на отделните съоръжения и на отводнителните
системи като цяло
- контрол за правилното използване и поддържане на съоръженията на
системите
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- откриване на повреди в отводнителната мрежа и съоръженията и
изясняване на причините за възникването им
- действия по регулиране на водния режим в коренообитаемия почвен слой в
съответствие с изискванията на земеделските култури чрез осигуряване на условия
за безпрепятствено отвеждане на излишната вода от отводняваните земи в
необходимото време
- действия по регулиране на водния режим в почвата чрез управление на
подпочвените водни нива и/или допълнително подаване на вода за
разпределението й върху площта и навлажняване на почвата, в т.ч. управление на
довеждащата напоителна мрежа и съоръжения, манипулиране със саваците в
шахтите и с останалите съоръжения в системите, и т.н.
- охрана на съоръженията
20.10. Мероприятията по поддържането и текущия ремонт се състоят в:
- почистване на аванкамерите, смукателните шахти, тръбопроводите и т.н. на
отводнителните помпени станции от наноси, растителност и др., почистване на
помпените агрегати и оборудването в станциите
- отстраняване на натрупани наноси във водоприемниците в участъка на
отвеждане на водите от отводнителните системи
- отстраняване на натрупани наноси в откритите отводнителни канали и
възстановяване на проектния им надлъжен и напречен профил
- отстраняване на растителността по бермите, откосите и дъното на откритите
отводнителни канали
- почистване на заустванията на дренажните събиратели от натрупани наноси,
растителност и различни отпадъци
- почистване на ревизионните и събирателните шахти и шахтите регулатори
от наноси и растителност
- поддържане на съоръженията по отводнителната мрежа и на
отводнителните помпени станции
- поддържане на пътната мрежа
- поддържане на сградния фонд
- подготовка на съоръженията за отвеждане на високите пролетни и лятноесенни води
- консервация на съоръженията за зимния период
- отстраняване на малки повреди по съоръженията и отводнителната мрежа разрушения на дренажните зауствания и шахти, кладенците и останалите
съоръжения.
20.11. От особено важност при експлоатацията на съоръженията при
отводнително-напоителните системи е поддържането на всички техническите
средства (водомерни постове, наблюдателни кладенци и др.) и правилно
провеждане на мероприятия, свързани с експлоатационната хидрометрия и
производствените наблюдения в системите.
20.12. Водомерните постове се поставят на водоприемника в участъка на
заустване на главния отводнителен канал/тръбопровод, по дължината на главния
отводнителен канал/тръбопроводи в характерни пунктове при заустване на главни
събирателни канали/тръбопроводи, скатови и брегови канали.
20.13. Наблюдателни кладенци за установяване на режима на подпочвените
води в отводняваните площи се изграждат по створове, перпендикулярни на
направлението на каналите и дренажите, в средата между тях. Броят и
разположението на кладенците се определят съобразно условията в площите и
особеностите на отводнителните системи.
20.14. За ремонтните работи и тези по експлоатацията на отводнителните
системи е характерно голямото разнообразие и разпръснатост на дейностите по вид
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и обем, а следователно и по начините на изпълнение, стойност и трудоемкост.
Голяма част от необходимите мероприятия се извършват ръчно от служителите по
експлоатацията. За част от тях е възможно да се използва и различна механизация
- багери и други машини, извършващи земни и подемно-транспортни работи.
20.15. Изборът на правилна организация и технология за изпълнение на тези
дейности се усложнява от невъзможността за предварително установяване на
състоянието на съоръженията и точното прогнозиране на необходимостта от
провеждане на експлоатационни работи, от разнообразието на мероприятията и
тяхната раздробеност, от необходимостта от своевременно отстраняване на всички
възникнали повреди, липсата на специализирани машини за експлоатация на
системите и т.н.
20.16. За възстановяване на проектните размери и профили на
водоприемниците/ водоизточниците и отводнителните/напоителните канали и за
почистването им от отложени наноси и растителност се използват еднокошови
багери, оборудвани с различни приспособления – драглайн, профилен кош,
грайферен кош, кош с отвори и др., както и със специализирани почистващи
самоходни и навесни машини и приспособления, с които понастоящем
стопанисващите отводнителните системи не разполагат.
20.17. Окосяването на тревната растителност по дигите, бермите и откосите
на водоприемниците/водоизточниците и отводнителните/напоителните канали се
извършва в зависимост от техния вид и размери ръчно чрез коси или чрез
специализирани самоходни или навесни косачки с различни работни органи.
20.18. Възстановяването на повредените участъци от укрепяванията по
дъното или откосите на водоприемниците/водоизточниците и каналите се извършва
ръчно при използване на подходящи материали и конструкции.
20.19.Ремонтът на дренажните тръбопроводи е тежка и трудоемка работа. В
зависимост от характера на повредите и обема на ремонтно-възстановителните
работи, последните се извършват ръчно при частично разкриване на
тръбопроводите или с помощта на еднокошови багери при пълно разкриване и
ремонтиране на тръбопроводите.
20.20. Напоителните тръбопроводи се ремонтират чрез разкриването им и
извършване на подмяна на отделни или участъци тръби.
20.21. Дейностите имат характер на поддържане и текущ ремонт при
почистване и малък ремонт на съоръженията или замяна на отделни детайли от тях,
както и характер на реконструкция, когато се изграждат или заменят цели
зауствания, шахти, арматури и др. В последния случай работите по обем и състав
са близки до ново строителство.
20.22. Поради раздробеността и голямото разнообразие на съоръженията
използването на механизация при работите по поддържането и текущия ремонт е
свързано с големи трудности и обикновено не е ефективно. Затова повредите по
различните шахти, кладенци и др. съоръжения се отстраняват ръчно, почистването
им от наноси и растителност също.
20.23. Основните дейности по поддържането и експлоатацията на
отводнителните включват:
- управленческа дейност - административно-финансова и счетоводна дейност,
планиране на дейността, договорни отношения, кадастър и др.
- информационна дейност - събиране, обработване и използване на
информацията за отводняваните площи от системните наблюдения за действието
на отводнителните съоръжения, режима на повърхностните и подпочвените води,
дренажния отток, водния режим на почвата, мелиоративното състояние на площите,
управлението на съоръженията, регулирането на водния режим в отводняваните
площи и т.н.
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- събиране и отвеждане на излишните води от повърхностния почвен хоризонт
във водоприемниците (отводняване), управление на функционирането на системите
(дейности по регулиране на водния режим в коренообитаемия почвен слой в
съответствие с изискванията на земеделските култури чрез осигуряване на условия
за безпрепятствено отвеждане на излишната вода от отводняваните земи в
необходимото време)
- доставка, разпределение и навлажняване на почвата от повърхностния
хоризонт (навлажняване), управление на функционирането на системите (дейности
по регулиране на водния режим в почвата чрез управление на подпочвените водни
нива и/или допълнително подаване на вода и разпределението й върху площта за
навлажняване на почвата, в т.ч. управление действието на довеждащата
напоителна мрежа и съоръженията, манипулиране с регулаторните съоръжения и
т.н.)
- поддържане и ремонтно-възстановителна дейност
- спомагателна дейност - складово стопанство, снабдителска дейност,
транспортни и строителни машини, охранителна дейност и др.
21. ПРЕДПАЗВАНЕ НА СТОПАНСКИ СГРАДИ И ПЛОЩАДКИ ОТ ВРЕДНОТО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ
21.1. Подпочвените и повърхностните води, при контакт с различните
постройки (земеделски, складови, вилни, жилищни и др.) и площадки (за складиране
и съхранение на материали и продукция, гаражни, за ремонт на селскостопанска
техника и др.), изградени върху преовлажнявани терени, оказват вредно
въздействие върху техните подземни и наземни части (основи, сутеренни и избени
помещения, стени и др.), нарушавайки нормалната им експлоатация.
21.2. Въздействието на повърхностните и подпочвените води
върху
стопанските постройки и площадки се изразява основно в:
- навлажняване или водонасищане на почвата в техните основи и около
подземните им помещения и части
- намокряне на основите и стените на подземните и надземни помещения и
части
- агресивно влияние върху бетоновите и метални елементи
- увеличаване на опасността от засоляване на повърхностния почвен слой
В резултат на това настъпва понижаване на якостните и деформационни
свойства на почвата в основите и около постройките, съответно поява на различни
по размер и местоположение слягания, набъбвания и др.деформации, деформации
в отделни части и понижаване на устойчивостта на конструкциите. Намокрянето на
основите и стените на подземните и наземни помещения води и до влошаване на
общосанитарните, битови и експлоатационни условия в постройките.
В други случаи, вследствие на агресивното действие на водата върху бетона
и металните елементи, се намалява здравината на фундаментите на сградите.
21.3. Навлажняването или водонасищането на почвата в и около основите и
подземните части на разглежданите съоръжения може да се извърши по следните
два начина:
- отгоре-надолу – при инфилтрация на повърхностни (валежни, поливни, води,
изпускани от различни комуникации и др.), като в този случай процесите могат да
имат както по-общ, така и локален характер, което определя и размера на
деформациите; ограниченото преовлажняване е по-опасно за експлоатацията на
съоръженията; при по-голям приток на инфилтрирали води може да настъпи
повишаване на нивото на подпочвените води.
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- отдолу-нагоре – при директно повишаване на подпочвеното водно ниво или
чрез капилярното покачване от тях, като в случая деформациите в основите на
постройките се разпростират обикновено върху по-голяма площ.
За да се предотвратят посочените отрицателни въздействия и да се осигурят
условия за нормалното използване на съоръженията е необходимо своевременно
да бъдат изградени подходящи отводнителни съоръжения.
21.4. Основното предназначение на съоръженията за отводняване
(дрениране) на постройките и площадките, са:
- недопускане в близост до постройките, респ. до техните основи и подземни
части, на стичащи се повърхностни скатови води и постъпването на подпочвени
(филтрационни) води от близко разположени склонове или от водни течения,
минаващи по границите на прилежащите им площи;
- събиране и отвеждане извън границите на постройките и съоръженията на
формиращи се около тях повърхностни води;
- поемане и отвеждане на излишните вътрешни подпочвени води, респ.
понижаване и поддържане на тяхното ниво на определена кота.
21.5. В зависимост от предназначението им, системите за защита на
постройките и прилежащите им терени от въздействието на повърхностните и
подпочвени води, са такива за общо понижаване на нивото на подпочвените води в
дадена територия и за локална защита на отделни сгради или самостоятелни
подземни техни части.
21.6. Общото понижаване на нивото на подпочвените води създава
благоприятна санитарна обстановка върху цялата площ, като съобразно
изискванията, нивото на подпочвените води се поддържа на дълбочина не по-малка
от 2 м под повърхността на терена.
21.7. Локалната защита предпазва постройката и даден терен от проникване
на подпочвените води в техните граници.
21.8. В зависимост от разположението на дренажните съоръжения в ситуация,
системите се класифицират като:
- гранични или улавящи – най-често представени от еднолинейни или
двулинейни дренажни линии, непрекъснати, с посока на наклона към
водоприемника, разположени по едната или двете граници на защитаваната площ
или постройка
- систематични – представляващи линейни дренажи във вид на успоредни или
взаимно пресичащи се линии
- пръстеновидни – линейни дренажи, образуващи затворен контур около
постройката или защитаваната площ
- пластови – представени от площни дренажни слоеве, изградени под
постройката или защитавания обект
21.9. Изборът на определен вид система на защита зависи от характера на
преовлажняване на земната основа, степента на влажност на самите сгради и
съоръжения и от това – изградени ли са или са в процес на строителство.
При сравнително добър водопропусклив горен слой, обикновено се изгражда
локална система, представена или от линеен граничен или от пръстеновиден
дренаж. Може да се приложи както при изградени, така и при водостроящи се
постройки и площадки.
Линейните дренажи са подходящи за защита на по-тесни и линейни в план
сгради или съоръжения и обикновено се разполагат по протежение на дългата им
страна.
Пръстеновидните дренажи могат да се използват за локална защита както на
отделни по-широки сгради, така и за защита на участък, върху който са разположени
едно или няколко по-малки съоръжения.
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Системи за предпазване на постройки от повърхностни и подпочвени
води: А – улавяща; В – систематична; С – пръстеновидна; 1 – постройка
или защитавана площ; 2 – дренажно съоръжение; 3 – проводящ канал /
тръбопровод; 4 – водоприемник
21.10. Ако почвите са слабо водопропускливи, най-надеждната защита на
сградите може да се осъществи чрез пластов дренаж. В този случай необходимостта
от изграждането на улавящ дренаж отпада, защото пластовите дренажи не само
изолират съоръженията от действието на филтрационния поток, но и предизвикват
понижение на нивото на подпочвените води в прилежащите площи. Неудобството на
този тип дренаж е, че те могат да се изпълнят само едновременно със
строителството на самата сграда или съоръжение.
21.11. Разположението на отводнителните (дренажни) съоръжения и техният
състав се определя във всеки конкретен случай в зависимост от характера и
интензивността на източниците на подхранване на повърхностните и подпочвени
води, изискванията за експлоатация на постройките и площадките и от природните
условия.
21.12. Използват се следните основни схеми за локална защита и състав на
дренажните елементи:
При приток на скатови повърхностни води
а) Открити поясни (скатови) канали при еднолинейна (Г и П-образна) схема на
локална защита
б) Пристенен дренаж, състоящ се от хоризонтален тръбен дренаж и засипка
от инертни материали до повърхността на терена (при същите схеми както по-горе)
в) Пластов скатов дренаж (достигащ до повърхността на терена) в комбинация
с хоризонтален тръбен дренаж
Отводнителните съоръжения се разполагат по границите на площта,
прилежаща на постройките и площадките или в близост до тях, като могат да се
изпълнят както при нови, така и при изградени постройки.
При приток на скатови филтрационни води:
а) Пластов скатов дренаж в комбинация с хоризонтален тръбен дренаж при
еднолинейна или двулинейна схема
б) Различни конструкции пристенен дренаж в съчетание с хоризонтален
тръбен дренаж и същите схеми както по-горе
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Схеми за предпазване на постройки от скатови повърхностни и
подпочвени води: А-с отводнителни канавки; В-с пристенен хоризонтален
дренаж; 1-постройка; 2-отводнителна канавка; 3-хоризонтален тръбен дренаж
със засипка от инертни материали до повърхността на терена.

Схеми за предпазване на постройки от скатови повърхностни и
подпочвени води: А-с пристенен дренаж; В-с пластов дренаж в комбинация с
хоризонтален тръбен дренаж; 1-постройка; 2-дренажна РVС тръба ф80-100
мм; 3-геотекстилен филтър; 4-инертен материал-баластра, чакъл; 5-засипка
от почва
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Схеми за предпазване на постройки от скатови филтрационни води
чрез пристенен дренаж: А-еднолинейна схема; В-двулинейна схема; 1постройка; 2-пристенен дренаж; 3-отвеждащ тръбопровод; 4-водоприемник

Конструкция на пристенен дренаж в комбинация с хоризонтален
тръбен дренаж за предпазване от скатови филтрационни води: А-със
засипка от инертни материали, обвити с геотекстил; В-с геомембрана и
композиционна дренажна структура; С,D-в комбинация с пластов дренаж; 1постройка; 2-дренажна РVС тръба ф80-100 мм; 3а-геотекстилен филтър около
тръбите; 3б-геотекстил около засипката; 4-чакъл или баластра с общо
предназначение; 5-геомембрана; 6-композиционна дренажна структура от
геоматериали; 7-засипка от почва; 8-чакълест слой; 9-пясъчен слой
Дренажните елементи се разполагат откъм тази страна на защитаваните
постройки и другите съоръжения, откъдето е филтрационния приток, като трасетата
им се определят от типа и разположението на постройките и другите условия.
В случаите на по-интензивен приток и по-голяма мощност на филтрационния
приток, е необходимо освен посочените дренажни устройства да се направи и
пластов площен дренаж под постройките.
Освен това при част от предложените решения наред с отводнителните
съоръжения е предвидено използването и на елементи за хидроизолационна защита
на подземните части на постройките, особено в случаите на постоянен и с голяма
интензивност филтрационен приток към тях.
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При наличие на приток, вследствие на наличие на високи водни стоежи в
разположените наблизо водни течения, е целесъобразно да се използват такива
съоръжения като защитни диги, брегови (вертикален или хоризонтален) и
хоризонтален дренаж (систематичен или разположен по пръстеновидна схема)

Схема за предпазване на постройки от филтрационни води от наблизо
разположени водни течения: 1-постройка; 2-брегови хоризонтален дренаж;
3-помпена станция; 4-дига; 5-водоприемник
При високи нива на подпочвените води:
А) Пластов (площен дренаж в комбинация с хоризонтален тръбен дренаж за
локална или обща защита.
- Хоризонтален тръбен дренаж (систематичен) за локална защита на отделни
постройки и площадки и за обща защита на участъци с група от такива съоръжения;
- Комбиниран пристенен и хоризонтален дренаж за локална или обща защита
при еднолинейна, двулинейна, пръстеновидна и площна схема.

Схеми за локална защита на постройки от високи подпочвени води
чрез комбиниран пръстен и хоризонтален тръбен дренаж: Аеднолинейна схема; В-двулинейна схема; 1-постройка; 2-пристенен и
хоризонтален дренаж; 3-водоприемник
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Схеми на пластов дренаж под основите на постройките от инертни
материали: 1-постройка; 2-дренажна тръба; 3-геотекстил; 4-чакълен или
баластров слой; 5-подложен пясъчен слой; 8-насип от почва
Разположението на дренажната мрежа в ситуация (при единични постройки
или такива в групи) се определя от типа на постройките, системата и типа на
дренажните устройства.
Трасетата на главните колектори се разполагат по възможност нормално на
посоката на притока на подземните води, като се използват съществуващите пътища
и други трайни съоръжения.
При разположение в пръстеновидна схема дренажите се полагат
изключително по контурите на защитаваните участъци, отделни сгради и
съоръжения. При наличие на по-сложни контури на последните, трасетата не трябва
да ги следват точно, а стремежът трябва да бъде да се намалява общата дължина
на дренажните тръбопроводи.
При площния дренаж главните събиратели се полагат обикновено по улиците,
докато дренажите от регулиращата мрежа може да се прокарат и в дворните
участъци и незастроените петна.
21.13. За да се осигури надеждна защита на основите и подземните части на
постройките от въздействието на подпочвените води е необходимо тяхното ниво да
се понижи не по-малко от 0,50 м под дълбочината на основите. При това, отчитайки
характера на разглежданите постройки и площадки, дълбочините на изпълнение на
техните основи и подземни помещения и други особености, отводнителните
съоръжения трябва така да се оразмерят, че да се осигури норма на отводняване
при селскостопанските постройки и площадки средно 2 м, а при жилищните и други
сгради със сутерени – 3,0-3,5 м.
21.14. Разстоянието на оста на дренажните устройства от стените или
основите на постройките ориентировъчно може да се приеме 30-50 см, като при
определянето му трябва да се отчитат и други фактори, като наличие на условия за
извършване на строителни работи, опасност от влошаване на устойчивостта на
почвата в основите на сградите вследствие на дрениращото действие на дренажа.
При ниво на подпочвените води, разположени ниско под основите, могат да се
прилагат всички разновидности на пластов дренаж.
21.15. Подходящите конструкции на посочените дренажни елементи и
съоръжения са:
Хоризонтален тръбен дренаж – представлява съчетание на гофрирани или
гладкостенни перфорирани пластмасови тръби с диаметър 50-100 мм и филтърен
слой от подходящ геотекстил или естествени материали, обвиващи изцяло или
частично тръбите.
Такъв дренаж се използва самостоятелно по-рядко. Обикновено се изпълнява
в комбинация с други дренажни устройства, като предназначението им е главно да
поемат и отвеждат излишната вода извън границите на постройката или
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съоръжението. Може да се изпълни при нови и съоръжения, намиращи се в
експлоатация. Самостоятелното му приложение е възможно само при сравнително
плитко разположение на подпочвените води и малка мощност на водоносния
хоризонт, както и при малък приток на повърхностни и филтрационни води.
Пристенен дренаж – прилага се само съвместно с тръбния или с други
конструкции и видове водоотвеждащи елементи. Изпълнява се както в процеса на
строителството на постройките и съоръженията, така и при тяхната експлоатация.
Предлагат се за използване следните видове:
- Засипани с обсипка от инертни материали с общо предназначение
перфорирани пластмасови тръби, обикновено обвити с геотекстилен филтър
- Композиционни дренажни конструкции и елементи, представляващи
съчетание на различни видове геосинтетични материали – геотекстил, геомрежи и
геомембрани.
Пристенният дренаж се полага по външната страна на стените и
фундаментите на постройките и съоръженията. Той е в състояние да прихваща
всякакви води, постъпващи отстрани и отгоре, и да ги отвежда извън защитаваните
съоръжения. Особено ефективен е в условията на тежки глинести почви и при
плитко разположен водоупор.
Пластов дренаж – предназначен е за защита на основите и подземните части
и помещения от вредното въздействие на високите подпочвени води. Направата им
е възможна само едновременно с провеждане на строителството. Използването им
е ефективно особено при слабопропускливи почви, при сложни геоложки и
хидрогеоложки условия, при разположение на съоръженията върху мощен
водоносен пласт, както и при всякакви нива на подпочвените води. Позволяват
защитата от гравитационна и капилярна вода. Обикновено пластовият дренаж се
състои от слой инертни материали, обвит или положен (на допирната повърхност с
естествената почва) върху слой геотекстил.
Пластовият дренаж може да бъде положен и извън сградата за улавяне на
скатов приток (по откоса на изкопа и по стените на сградата или съоръжението).
Конструкцията му се отличава с голямо разнообразие и се обуславя от особеностите
на защищаваното съоръжение.
21.16. Технологичното изпълнение на отводнителните (дренажни) съоръжения
не е сложно. След уточняване на схемата им на разположение се определят
необходимите количества на дренажните тръби и на филтърните материали
(инертни или от геотекстил). След доставката им на обекта се преминава към
изграждането на защитната система. За предпочитане е изкопните работи да се
извършват ръчно, като се осигурява определен наклон към водоприемника.
Полагането на дренажните тръби се извършва в посока, обратна на посоката на
движение на водата, т.е. първо се изпълнява заустването и след това се подреждат
дренажните тръби. Успоредно с това се полага и филтърен слой и/или траншейната
засипка.
21.17. При полагането на геосинтетичните елементи – геотекстили, геомрежи
и геомембрани, следва да се спазват някои по-стриктни изисквания. Тези материали
се доставят във вид на ленти, навити на рула. Полагането на лентите се извършва
надлъжно на откоса на дренажните траншеи, респ. на стените на постройките и
фундаментите, като гореразположената лента застъпва от външната страна долната
лента на ширина най-малко 10 см. Закрепването на лентите става с метални
шишове с диаметър 4-5 мм и дължина 25 мм. Във всички случаи елементите, които
изпълняват дренажна функция за поемане и отвеждане на излишната вода, трябва
да достигат с долния край на последната лента до хоризонталния тръбен дренаж.
21.18. С хоризонталния дренаж е необходимо да се осигури връзка през
основите и на пластовия дренаж под постройките и съоръженията, както и на всички
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варианти на пристенен дренаж с, или без обвивка на инертния материал с
геотекстил. В случаите на използване на геотекстил само с филтърна функция за
защита на инертния дренажен слой от замърсяване, последният се прави от
материали с общо предназначение, без да е необходим специален подбор на
неговия зърнометричен състав, което поевтинява строителните работи.
Веднага след полагането на дренажните елементи траншеите трябва да
бъдат засипани. Засипката се извършва ръчно, като се внимава да не се разместят
дренажните елементи. Задължително е и незабавното заустване на проводящите
тръбопроводи във водоприемника, както и да бъдат направени довършителните
работи около постройките.
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