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Abstract: The study  concerns farmland - fields, orchards, vineyards and pastures. 
Тwo types of maps was developed of the catchment: land capability classes for agricultural and erosion control landuse, and the actual 

soil erosion risk.Reconciliation of this information in GIS format allows the determination of the fittest places for growing of a certain crop 
and the need for prevention against erosion. 

A complex of various anti-erosion practices valued according to the current European programs was recommended.The percentage 
participation of each soil protection measure are defined depending on the specific terrain and climate of the research area, determining 
land class but primarily on the erosion risk degree and the way of land use. 

The values of the necessary funds to fight soil erosion are calculated  based on the analysis of the location of the farmland on slopes, 
land use, classes of actual soil erosion risk and proposed erosion control practices to limit the activities of water erosion processes, in the 
catchment area of the river Lower Struma. 

The results of the calculations shown that ensure optimal protection of farmland a way to use fields are required 3 069 232.32 € /yr. or 
139.69 € /ha/yr. For erosion control of farmland a way to use perennial crops are needed:  for the vineyards – 586 722.00 € / yr., or 71.72 € 
/ha/yr.; in orchards – 68 193.00 € /yr., or 27.23 € /ha /yr. The funds required for erosion control of pastures are estimated at 5 229 465.00 
€/yr., or 187,40 € /ha /yr. 

To implement a comprehensive soil erosion control of farmland in the catchment of the river Lower Struma needed 8 953 613.25 € / yr. 
or 148.00 € /ha /yr. 
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1. Въведение 
Ерозията на почвата като най-широко разпространен 

деградационен процес в България е обусловен от 
съществуващите природни и социално-икономически условия 
– релеф, климат, почвено разнообразие, начин на трайно 
ползване на земята и не достатъчно ефективно прилагане на 
българското законодателство. Около 65% от стопанисваната 
земя в страната е засегната в различна степен от действието на 
водноерозионните процеси (Русева С. и кол. С. 2010). 

Целта на доклада е чрез анализ на съществуващите 
природни и икономически предпоставки, ерозионните фактори 
и действителните количества ерозирана почва да се направи 
оценка на пригодността на обработваемите земи във водосбора 
на р. Долна Струма за ефективно противоерозионно ползване и 
да се препоръчат оптимални противоерозионни практики за 
ограничаване на водноерозионните процеси. 

Обект на настоящия доклад e водосбора на р. Долна 
Струма. Параметрите на релефа, изразени чрез наклон и 
дължина на склона; на  климата - чрез ерозионността на 
дъждовете и на почвата - чрез податливостта на почвата на 
ерозиране на територията на водосбора на р. Долна Струма са 
основните фактори, които определят условията за протичане на 
водноерозионни процеси.   

Релефът на  водосбора на р. Долна Струма е изключително 
разнообразен, представен от планини и котловини. Средната 
надморска височина е 900 m. Климатът е ясно изразен умерено-
континентален. Параметрите на релефа и почвения фактор на 
разглеждана територия, създават условия за висок потенциален 
риск от водна ерозия. Среднопретегленият потенциален риск от 
водна ерозия за територията на водосбора е 112 t/ha/y. 
Оценката за прогнозния интензитет на потенциалната площна 
водна ерозия във водосбора възлиза на 32,3 мил. тона годишно 
(Mt/y). 

2. Материали и методи 
За оценка на пригодността на обработваемите земи във 

водосбора на р. Долна Струма е използвана информация от 
ГИС на водната ерозия за България за степента на ерозионен 
риск, с детайлно отразяване на наклоните при всяка степен, 
начин на ползване на земята – ниви, трайни насаждения (лозя и 
овощни градини) и пасища и действителните количества 
ерозирана почва (Николов И. и кол. С. 2007). При отчитане на 
всички гореизложени показатели са предложени оптимални за 
всяка степен на ерозионен риск мерки за противоерозионна 
защита и на базата на сега действащите стойности на 
компенсаторните плащания, противоерозионните практики са 
остойностени. 

3. Резултати 
Наклонът на терена е един от основните фактори за 

проявление на водноерозионни процеси с различна 
интензивност. Както се вижда от Фиг.1 в разглеждания 
водосбор най-голям е делът на  обработваеми земи с наклон 
над 15о – 28 %, от които се реализират 41% от почвените загуби 
(фиг.2). Земите с наклон 3-6о представляват 24% от 
обработваемите площи на водосбора,  като от тях се ерозират 
24% от почвените загуби, а тези с наклон 0-3о са 23% от 
площта и на тях се падат 5% от ерозираното количество почва. 

  
Фиг. 1                                                     Фиг. 2 
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Анализът на данните за разпределението на обработваемите 
земи по степен на ерозионен риск показва, че най-висок е делът 
на обработваеми земи с умерен до висок ерозионен риск – 
36,8% от площта и 35,9% от средногодишното количество 
почвени загуби. Те включват земи с наклон  от 3о до 9о при 
начин на ползване ниви и трайни насаждения и от 9о до над 15о 
при пасищата. Средногодишните количества ерозирана почва 
при нивите са от 14,5 до 18,7 t/ha/y; при лозята тази стойност е 
15,3 t/ha/y, при овощните насаждения е 14,3 – 14,9 t/ha/y, а при 
пасищата, поради характера на растителната покривка - в 
границите от 12,7 до 13,7 t/ha/y. 

Този анализ на разпределението на обработваемите земи по 
степен на ерозионен риск и съответните почвени загуби във 
водосбора на р. Долна Струма, както и данните за 
ерозионността на дъждовете и податливостта на почвата на 
ерозиране, показва, че при различните начини на земеползване 
съществуват реални условия за интензивно проявление на 
водноерозионни процеси. Това може да се види и от картата за 
действителния риск от площна водна ерозия за територията на 
водосбора на р. Дорна Струма (Фиг.3). 

Разнообразието на почвената покривка на територията на 
изследвания район и планинския и котловинен характер на 
релефа са основните фактори, които обуславят избора на  8 
степенна класификация, при която особено внимание се отделя 
на ерозията, като ограничаващ фактор при класифициране на 
обработваемите земи по пригодност. Разработена е и карта на 
водосбора (Фиг.4) с класовете земи по пригодност за 
ефективно стопанско и противоерозионно ползване. Върху нея 
са отразени и подкласовете като индекс, който определя типа 
на ограниченията. 

 
Фиг. 3 

 
Фиг. 4 

Съвместяването на информацията за начина на трайно 
ползване на земите във водосбора с класовете земи по 
пригодност и действителния риск от водна ерозия в ГИС 
формат, много по-точно отразява най-пригодните места за 
отглеждане на дадена  култура и определя необходимостта от 
превенция спрямо процесите на ерозия. Картите с отбелязани 
класове земи и индекс, който показва типа на ограниченията (e 
- ерозия; k - каменистост и ерозия; s – плитки почви и др.), ясно 
показват местата, на които се налага прилагане на 
противоерозионна агротехника или други почвозащитни мерки. 
Земите с най-висока пригодност, подходящи за различно 
стопанско ползване, без ограничаващи фактори I, II и III клас 
съставляват 6,9% от общата площ. Най-висок е делът на VI 
категория земи без ограничаващ фактор – 39,6%, а така също и 
на VIII категория без ограничаващ фактор – 15,4%.  

С цел да се ограничи разрушителното действие на 
площната водна ерозия върху територията на обработваемите 
земи във водосбора на р. Горна Струма се препоръчва 
комплекс от различни противоерозионни практики. 
Процентното участие на всяка една противоерозионна мярка е 
определено в зависимост от конкретните теренни и климатични 
особености  на изследвания район, но преди всичко от степента 
на ерозионен риск и начина на земеползване (Табл. 1). 

Table 1. Percentage distribution of erosion control practices, 
depending on erosion risk and manner of use in the catchment area 
of the River Lower Struma. 

 
За ниви, разположени върху площи със слаб и слаб до 

умерен ерозионен риск при наклон 0-3о, се препоръчват полски 
сеитбообращения, които са лесно приложима, но със 
значителен почвозащитен и агротехнически ефект 
противоерозионна практика.  При по-големи наклони 3-6о и 6-
9о, освен почвозащитни сеитбообращения се препоръчват още 
поясно редуване на културите и засяване на зимни 
предкултури. При ниви с умерен ерозионен риск в зависимост 
от наклона комплексът включва същите противоерозионни 
практики, но с по-висок процент на участие. При ниви с по-
висока степен на ерозионен риск с различно процетнто участие 
при различните наклони се препоръчват поясно редуване на 
културите, тревни буферни ивици, а при земи с наклон 12-15о и 
над 15о и по-скъпо струващите, но със значителен 
почвозащитен ефект– терасиране и цялостно противоерозионно 
затревяване. 

За лозята и овощните насаждения във водосбора на р. 
Горна Струма в зависимост от степента на ерозионен риск и 
наклона, в противоерозионния комплекс от мерки за 
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ограничаване на водноерозионните процеси са включени преди 
всичко тревни буферни ивици и терасиране. 

Противоерозионните мерки за борба с ерозията в пасищата 
са представени от подобрителни мероприятия, които се 
определят от състоянието на пасището и могат да се разделят 
основно на следните практики: основно подобряване на 
ерозираните пасища чрез разораване и торене; повърхностно 
подобряване на пасищата чрез частично подсяване на оголени, 
лишени от трева площи; почистване от камъни и храсти и др. и 
цялостно затревяване за земи с много висок ерозионен риск, 
много големи наклони и непригодни за друг вид ползване. 

На базата на направения анализ за разположението на 
обработваемите земи по наклони, начин на земеползване, 
действителен риск от водна ерозия на почвата и предложените 
противоерозионни практики за ограничаване на проявлението 
на водноерозионните процеси, са изчислени стойностите на 
необходимите средства за борба с ерозията, финансирани по 
Европейски програми, във водосбора на р. Долна Струма. 
Получените резултати са отразени в таблици 2 и 3. 

4. Изводи 
Резултатите от направените изчисления показват, че за 

осигуряване на оптимална защита на обработваемите земи с 
начин на ползване ниви са необходими 3 069 232.32 €/год. или 
139.69 €/ha год. За противоерозионна защита на трайните 
насаждения са необходими – при лозята – 586 722 €/год.; 71.72 
€/ha год., при овощните насаждения – 68 193 €/год., 27,23 €/ha 
год. Средствата, необходими за противоерозионна защита на 
пасищата се изчисляват на 5 229 465 €/год.; 187,40 €/ha год. За 
осъществяване на цялостна противоерозионна защита на 

обработваемите земи във водосбора на р. Долна Струма са 
необходими 8 953 613,25 €/год; 148 €/ha/ год. 

Литература 
1.Лазаров, А. и Д. Некова, 2005, „Икономическа оценка на 

средногодишните загуби на основни хранителни 
елементи от площната водна ерозия“, Научни доклади 
Нац. Конференция 15-19. Май 2005, С., стр.377-384. 

2.Николов  И., С. Русева, В. Стефанова. 2007. Consultancy 
Company on specifying and improving the water erosion 
assessment model. Project 00043507 “Capacity Building 
for Sustainable Land Management in Bulgaria”. Contact 
№ 2006-072-POG. Report. http://www.unccd-
sml.org/files/1-Water_erosion_model_EN.pdf. 

3.Русева С. и кол. С. 2010. Риск от ерозия на почвата в 
България и препоръки за почвозащитно ползване на 
земеделските земи. Част I Северна България.. Изд. 
“ПъблишСайСет-Еко”, София, 310 с. Монография). 

4.Стойнова В. 2014. Оценка, категоризиране и 
картографиране на земите в Р България по степени на 
пригодност за ефективно противоерозионно ползване. 
Дисертация. 

5.Програма за развитие на селските райони 2014-2020 
г.,МЗХ. 

 

 

 
 

 

 

 

11

SCIENTIFIC PROCEEDINGS I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "CONSERVING SOILS AND WATER" 2016 ISSN 1310-3946

YEAR XXIV, P.P. 9-13 (2016)



 

 

 

 

Table 2. Value compensation payments for applying optimum anti-erosion practices in fields in the catchment of the River LOWER STRUMA 

Степен на 
ерозионен 
риск 

Наклон 

Площ 
 
 

Почвозащитни 
сеитбобр./182€ 

Поясно редуване 
45 € 

Тревни буферни 
ивици /43 € 

Терасиране 
205 € 

Затревяване 
324 € 

Почвозащитни 
предкултури 129 

€ 
Средно 

 
 

Всичко 
 
 площ стойност площ стойност площ стойност площ стойност площ стойност площ стойност 

ha ha € ha € ha € ha € ha € ha € €/ha € 
Слаб и 
слаб до 
умерен 

0 - 3о 9726.8 4863.4 885138.8 
          

91.0 885138.8 

Всичко: 9726.8 
            

91.0 885138.8 

Умерен 
0 - 3о 902.5 902.5 164255.0 

          
182.0 164255.0 

3 - 6 о 3409.2 1704.6 310237.2 1022.8 46026.0 681.8 29317.4 
      

113.1 385580.6 
Всичко: 4311.7 

            
127.5 549835.6 

Умерен 
до висок 

3 - 6 о 3377,6 2026.6 368841.2 1519,9 68395.5 1182.2 50834.6 
    

844.4 108927.6 176.8 596998.9 
6 - 9 о 263,8 171.5 31213.0 79.1 3559.5 92.3 3968.9 

    
79,1 10203.9 185.5 48945.3 

Всичко: 3641,4 
            

177.4 645944.2 

Висок 

3 - 6 о 685,9 480.1 87378.2 171.5 7717.5 171.5 7374.5 
    

205.8 26548.2 188.1 129018.4 
6 - 9 о 1272,7 954.5 173719.0 381.8 17181.0 381.8 16417.4 

    
445.4 57456.6 208.0 264774.0 

9 - 12 о 338,9 169,5 30849.0 
    

67.8 13899.0 
  

84,7 10926.3 164.3 55674.3 
12-15 о 12,9 

        
9.0 2925.7 

  
226.8 2925.7 

Всичко: 2310,4 
            

195.8 452392.4 

Много 
висок 

6 - 9 о 280,5 
    

126.2 5426.6 154.3 31631.5 
  

70.1 9042.9 164.4 46101.0 
9 - 12 о 248,2 

    
124.1 5336.3 62.1 12730.5 

    
72.8 18066.8 

12-15 о 342,4 
    

102.7 4416.1 119.8 24559.0 256.8 83203.2 
  

327.6 112178.3 
над 15 о 1109,8 

        
1109.8 359575.2 

  
324.0 359575.2 

Всичко: 1980,9 
            

270.5 535921.3 

Общо: 21971.2 
            

139.7 3069232.3 
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Table 3. Value of compensatory payments for applying optimum anti-erosion practices in perennial crops and pastures 
 in the catchment of the River LOWER STRUMA 

Степен на 
ерозион. 
риск 

 
Наклон  

Площ  

 Тревни буферни 
        ивици 43 € 

Терасиране 
205 € Сред

но Всичко Площ 

Тревни буферни 
ивици 43 € 

Терасиране 
205 € Сред

но Всичко  Площ 

Затревяване 
324 € 

Подобрителни  
м-я /82 € Сред

но Всичко  

площ стойност площ стойност площ стойност площ 
стойно

ст площ стойност площ стойност 

ha ha € ha € €/ha € ha ha € ha € €/ha € ha     €/ha € 

Лозя Овощни градини Пасища 

С
л.

и 
сл

.д
о 

ум
. 

0 - 3о 1112.6 500.7 21528.8     19.4 21528.8 1430.5 643.7 27679.1     19.4 27679.1 197.9   138.5 11359.5 57.4 11359.5 

3 - 6о                             1550.4   1317.8 108062.9 69.7 108062.9 

6 - 9о                             992.7 148.9 48243.6 843.8 69191.6 118.3 117435.2 

Общо: 1112.6         19.4 21528.8 1430.5         19.4 21528.8 2741     90.6 248217.0 

Ум
ер

ен
 

0 - 3о 259.2 129.6 5572.8     21.5 5572.8                      

3 - 6о               691.5 414.9 17840.7     25.8 17840.7        

6 - 9о               3509 877.3 284245.2 2982.7 244581.4 150.7 528826.6 
9 - 12о               3084.2 1233.7 399718.8 2775.8 227615.6 203.4 627334.4 

12-15о               267.6 120.4 39009.6 254.2 20844.4 223.7 59854.0 

Над 15о               36.0 18.0 5832.0 17.1 1402.2 200.9 7234.20 

Общо: 259.2         21.5 5572.8 691.5         25.8 17840.7 6896.8     177.4 1223249.2 

Ум
ер

ен
 д

о 
ви

со
к 3 - 6о 3262.1 2446.6 105203.8 815.5 167177.5 83.5 272381.3 168.1 109.3 4698.2 33.6 6888.0 68.9 11586.2        

6 - 9о     
 

  
 

    128.2 102.6 4411.8 32.1 6580.5 85.7 10992.3        

9 - 12о               778.8 233.6 75686.4 584.1 47896.2 158.7 123582.6 

12-15о               1953.3 683.7 221518.8 1660.3 136144.6 183.1 357663.4 

Над 15о               12342.4 4937.0 1599588.0 11725.3 961474.6 207.5 2561062.6 

Общо: 3262.1         83.5 272381.3 296.3         76.2 22578.5 15074.5     201.8 3042308.6 

В
ис

ок
 3 - 6о 1649.9 1237.4 53208.2 412.5 84562.5 83.5 137770.7                      

6 - 9о 641.1 512.9 22054.7 160.3 32861.5 85.7 54916.2 50.1 42.6 1831.8 12.5 2562.5 87.7 4394.3        

9 - 15о               18.2 18.2 784.3     43.0 784.3        

Над 15о               3141.7 1413.8 458071.2 3141.7 257619.4 227.8 715690.6 

Общо: 2291.0         84.1 192686.9 68.3         75.8 5178.6 3141.7       

М
но

го
 в

ис
ок

 6 - 9о 633.6 506.9 21795.8     34.4 21795.8                      

9 - 12о 258.0 219.3 9429.9 64.5 13222.5 87.8 22652.4 11.0 11.0 473.0 
 

  43.0 473.0        

12-15о 80.0 72.0 3096.0 28.0 5740.0 110.4 8836.0 6.3 6.3 270.9 1.6 322.9 94.2 593.8        

Над 15о 283.7 283.7 12199.1 141.8 29069.0 145.5 41268.1   
 

  
 

  
 

         

Общо: 1255.3         75.3 94552.3 17.3         61.7 1066.8        
Общо: 8180.2         71.7 586722.2 2504.0         27.2 68193.4 27854.0     187.7 5229465.4 
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