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ВЪВЕДЕНИЕ 

Участието на земеделските стопани в управлението на напояването възникна като 
алтернатива на държавното управление на сектора в някои развиващи се страни през 
80-те години. Въпреки това, все още в специализираната литература има твърде малко 
информация за постигнатите резултати. С непрекъснато появяващите се съобщения за 
успешна работа на сдруженията за напояване  в най-различни части от света, нараства 
необходимостта от обобщаване на постигнатите от тях резултати, с цел да бъдат 
направени изводи за възможното им приложение в други държави. 

Настоящият материал прави обзор на резултатите от участието на сдружението за 
напояване  в управлението на напояването в някои страни в развито напояване- 
световен план. Докато в повечето от обобщените случаи по-широкото участие на 
земеделските стопани в управлението е само по себе си целта на съответните 
правителствени програми, то в повечето случаи създаването на сдружения за напояване 
не  е крайната цел, а само средство за подобряване на ефективността от напояването. 

 

1. ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
ОТ НАПОЯВАНЕТО 

Успешността на участието на сдруженията за напояване в напоителните системи е 
тясно свързана със степента на постигане на предварително установените цели в 
системите (както от гледна точка на стопаните, така и от гледна точка на държавните 
ведомства по напояването). Фокусът на настоящия обзор  е поставен върху 4-те вида 
показатели за постигнати резултати, обикновено използвани в литературата: 

• технически показатели на въздействие; 

• показатели, свързани с производителността; 

• финансови показатели на въздействие; 

• екологични показатели на въздействие. 

Наличието на вода, справедливото й разпределение, разширяването на поливните 
площи, ефективното снабдяване с вода и подобрената поддръжка на системата 
съставляват техническите показатели на въздействие. Показателите, свързани с 
производителността включват материалните ползи от нарастналите добиви, 
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повишаване интензивността на земеделската дейност и нарастването на доходите на 
земеделските стопани. Финансовите показатели на въздействието са намалението в 
разходите за напояването, нарастването във възвращаемостта на изразходваните 
средства, а екологичните показатели се състоят в измерването на промените в 
качеството на водата, процесите на заблатяване и засоляване, подпочвените води, както 
и други външни ефекти, проявяващи се в резултат от участието на стопаните в 
управлението на напоителните системи. 

 

1.1.ТЕХНИЧЕСКИ   ПОКАЗАТЕЛИ  НА  ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Участието на земеделските стопани в управлението на напоителните системи 
подобрява услугите по снабдяването с вода. Често използван приоритет да се 
пистигнат успех в системите, е участие на стопаните в управлението, е ефективността 
на доставянето на водата до водоползвателите. Наличието на вода е ключов определящ 
фактор за развитието на земеделските култури и в много части на света, където 
валежите са неравномерни и често съществуват периоди на засушаване, точното 
управление и разпределение на наличните водни количества е от първостепенна 
важност за вземаните от стопаните решения, свързани с производството на земеделска 
продукция. Следователно, последните имат по-голям интерес в получаването и 
разпределянето на водата, отколкото служителите от държавните ведомства по 
напояването. Тъй като стопаните са в конкуренция помежду си за оскъдния воден 
ресурс, те трябва да преговарят помежду си по отношение на разпределянето му и след 
това да прилагат взетите в тази насока решения. Самите земеделски стопани могат да 
оценят своите нужди и притежават повече информация за нуждите на други стопани от 
вода и имат по-малки организационни разходи във връзка с намирането на ортималното 
разпределение на водата. Поради това често постигнатите резултати са по-гъвкави 
системи за разпределение, приспособени към местните изисквания и условия.   

Сдруженията за напояване (СН)да между своите членове и гарантират, че всеки от тях 
ще получи полагащата му се част. Опитът от Филипините сочи, че ротационното 
напояване чрез СН е ефективно, когато се прилага върху големи по площ земеделски 
стопанства, тъй като премахва временния недостиг на вода и осигурява навременно 
снабдяване с достатъчни количества към нуждаещите се райони (de los Reyes and 
Jopilloq 1989). Ротационното напояване, въведено чрез СН в напоителната система 
Почампад в Индия позволило увеличаване на напояваните площи с 25 до 35 %. (Singh, 
1983).  

Подобрената ефективност на снабдяването с вода (намаляването на водните загуби) 
след въвеждането на СН във всички изследвани страни  е довела до съкращаване с 25 
до 30 % на необходимите количества вода. Това, на свой ред намалило необходимостта 
от дренаж и свързаните с него инвестиции (NESPAK, 1994). Постигането на по-
справедливо разпределение на водата е положителен резултат от създаването на 
управлявани от земеделските стопани системи с помпено снабдяване с вода в 
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Бангладеш (Hakim and Parker, 1993), както и от въвеждането на АВП в Гал Оя, Шри 
Ланка (Uphoff, 1986).  

Участието на земеделските стопани в управлението на напоителните системи води до 
увеличаване на напояваните площи. В резултат на подобреното управление и 
разпределение на водата, при едни и същи условия, по-големи площи се напояват в 
частно управляваните, в сравнение с държавно управляваните системи. Например във 
Филипините, напояваните площи при система на управление от страна на земеделските 
стопани са нарастнали с 35%,  което е почти два повече от постигнатия темп на 
нарастване в управляваните от държавата системи (de los Reyes and Jopillo, 1989). 
Uphoff (1992a) съобщава, че един от постигнатите ефекти от усилията по организиране 
на сдружения за напояване е бил, че водоползвателите от началото на водоподаването 
били склонни да намалят потреблението си на вода, като предоставят по-големи 
количества на потребителите от края на водоподаването, разширявайки по този начин 
напояваната площ и увеличавайки справедливостта на водоразпределението.  

 

Учястието на земеделските стопани в управлението на напоителните системи 
ограничава процеса на повреждане на напоителните съоръжения. Едно от условията, 
при прехвърляне на управлението на напоителните системи от държавата към СН, е 
трансферирането на задълженията по експлоатация и поддръжка на системите към 
сдруженията. За да могат да осигурят достатъчни водни количества за членовете си, СН  
обръщат по-голямо внимание на поддръжката на каналите и напоителните съоръжения. 
Например в Тайван, стопаните извършват редовна патрулна дейност и инспектиране на 
техническото състояние на системите (Lin, 2011). Тази дейност в Чили се изпълнява от 
технически лица, специално наети за целта от друженията. Тъй като те са в пряка 
радиовръзка със земеделските стопани, евентуално възникналите проблеми могат 
обикновено да бъдат отстранени в рамките на броени часове, в сравнение със 
седмиците бюрократични процедури при държавно управление на системите. 

 

Тъй като земеделските стопани имат пряк интерес от правилната експлоатация на 
съоръженията и трябва да плащат за всички ремонтни дейности, то вероятността за 
повреждането им е по-малка при управление от СН, отколкото при държавно 
управление на системите. По време на Проекта за реконструкция на водните 
резервоари на Националната фондация за развитие в Шри Ланка се установило, че 
стопаните, които преди това често повреждали съоръженията, започнали да полагат по-
големи грижи за тях след организирането си в групи с общи интереси в напоителната 
система (Dayaratne, 1999, виж също Merrey and Murray-Rust, 1996, Шри Ланка).  
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1.2.ПОКАЗАТЕЛИ, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА 

Участието на земеделските стопани в управлението на напоителните системи води до 
увеличение в производителността и възвращаемостта от земеделската дейност. 
Нарастването на земеделските добиви се цитира като друг положителен ефект от 
частно управляваните чрез СН напоителни системи, въпреки че данните по отношение 
на точния размер на това повишение на производителността са недостатъчни. 
Сравнявайки постигнатите резултати от частно и държавно управляваните системи, 
преди и след съдействието от страна на Националната администрация по напояването, 
de los Reyes and Jopillo (1999) показват наличието на статистически значимо повишение 
на добивите на ориз при първия модел на управление. Стопаните в частно 
управляваните системи също така използват и по-големи количества средства за 
производство, което предполагат, че се дължи на “по-силната увереност на 
земеделските стопани, че ще получат полагащия им се дял от общото водно 
количество”.  

Интензивността на земеделската дейност в частно управляваните системи в отделни 
“gezirahs” по поречието на река Нил в Египет е около 300 - 350 % в сравнение с 200 % в 
държавно управляваните системи; стойността на средните брутни добиви от един 
feddan (в египетски лири) в първите е около 3 пъти по-голяма отколкото във вторите 
(Metawie, Nasr and Rady, 1993). Въпреки това, трудно е да се определи каква част от 
тази разлика е по причина на СН и каква част се дължи на промените в техническите 
съоръжения за снабдяване с вода, предизвикани от проектите за модернизация. Сред 
неформалните асоциации за напояване в Тамил Наду, Индия активната дейност на СН 
довела до увеличаване на отделяните средства за почистване и поддръжка на каналите, 
което на свой ред оказало значително влияние върху добивите от арпа през годините на 
засушаване (Palanisami,2003, Meinzen-Dick and Svendsen, 2004).  

 

1.3.ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Участието на земеделските стопани в управлението на напоителните системи води до 
намаляване на разходите. Най-материалната и най-добре документирана полза от 
участието на стопаните в напоителната дейност е намалението на 
правителствените разходи в тази насока. Това намаление е причинено от 
съкращаването на административните и експлоатационни разходи поради намаляване 
на заетия персонал, по-ефективно проектиране на системите, повишаване 
ефективността на събирането на таксите за напояване и ограничаването на процеса на 
повреждане на напоителните съоръжения. Натрупаният опит от редица страни 
подкрепя това твърдение. Например, Bagadion and Korten (2001) оценяват годишното 
намаление на разходите на правителството на Филипините на 12 долара на хектар, 
изразено в намаление на помощите за асоциациите по напояването, човекочасове 
управленска дейност, намалени разходи по поддръжката, ремонтната дейност, 
дейността по модернизация на системите, разпределението на водата и събирането на 
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такси за напояване, както и в съкращаването на преките парични разходи за ремонт на 
каналите, материали и суровини. В Непал същият процес довел до 15 %-тно 
съкращение на държавните капиталови разходи за напояването (Reidinger and Gautam, 
2002). 

С организирането и обучаването на земеделските стопани да поемат функции, 
упражнявани преди това от служителите на държавните ведомства, е необходим по-
малко ведомствен персонал за полева дейност и по този начин се съкращават 
постоянните и административни разходи. Намаляването на разходите представлява 
значително облекчение за финансово затруднените правителства и им позволява да 
отделят повече ресурси за други цели.  

Ефект от управлението на напоителните системи от СН е не само съкращаването в 
капиталовите и текущите разходи за напояване, но също така и подобренията в 
ефективността на събиране на таксите за напояване и във възвращаемостта на 
капиталовите инвестиции. Например във Филипините Wijayaratna (1999) оценява, че 
приходите от такси за напояване съставляват около 60 % от общите приходи на 
Националната администрация по напояването за 1998 година, в сравнение със само 24 
% за 1979 година преди изпълнението на програмата за прехвърляне на управлението 
върху напоителните системи. Това води до извода, че земеделските стопани оценяват 
стойността на напоителните услуги и са склонни да платят повече за необходимата им 
вода.  

Въпреки че съществуват многобройни свидетелства за съкращаването на разходите и 
увеличените приходи за държавата, при управление на напоителните системи от СН, са 
известни малко данни за общите разходи по управлението на напояването, 
включително разходите, правени от членовете на СН. В теоретичната литература се 
посочва потенциалното нарастване в ефективността поради съкращаване на 
необходимия контрол (тъй като стопаните действат съвместно, те разполагат с повече 
информация един за друг), по-доброто определяне на вида необходими услуги на 
местно ниво и повишеното участие в поддръжката на системите. Подобренията в 
ефективността, дължащи се на местно управление на напоителните системи се 
проявяват чрез повишения контрол върху строителството и персонала, използването на 
по-евтини местни ресурси и по-ниските заплати и допълнителни възнаграждения на 
служителите в областта на напояването. 

Въпреки, че са възможни намаления и в общите разходи по напояването, обикновено 
разходите на земеделските стопани нарастват с прехвърлянето на управлението върху 
напояването към СН. Част от причините за това е премахването на държавните 
субсидии. Ако преди прехвърлянето на управлението таксите за напоителни услуги не 
са покривали пълните разходи за експлоатация и поддръжка на системите и от СН се 
очаква след прехвърлянето да поемат тези пълни разходи, то вноските от страна на 
стопаните би трябвало да се увеличат (освен ако подобренията в ефективността не са 
достатъчни да компенсират спирането на държавните субсидии). Например, таксите за 
напояване в Мексико нарастнали от 4 до 6 пъти при прехвърляне на управлението на 
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напоителната дейност към СН и свързаната с това необходимост те да поемат пълните 
разходи за експлоатация и поддръжка на системите. Johnson (1997) показва, че 
разширяването на местното участие в напоителното системи с помпено снабдяване с 
вода в Индонезия било свързано с въвеждането на такси от 5 до 7 пъти по-високи от 
тези, налагани от правителството преди това, въпреки че дори и новите такси 
покривали само 30 до 50 % от общите разходи. В една от подсистемите на напоителна 
система в Доминиканската република таксите били увеличени повече от 10 пъти (в 
номинално изражение) спрямо времето преди прехвърляне на управлението (1996) и 
след това (1994), но въпреки това субсидии от страна на държавата все още са 
необходими, особено в случаи на природни бедствия (NESPAK, 2004).  

В по-големия брой от случаите, паричните плащания от страна на земеделските 
стопани не отразяват техните пълни разходи, свързани с напояването, тъй като не 
включват приноса им на труд и този в натура в тази дейност, нито пък трудно 
измеримите “транзакционни разходи” по посещения на събрания, решаване на 
конфликти или свързани с други аспекти на участието на СН в управлението на 
напояването. Следователно е необходимо по-цялостно изследване на общите разходи - 
както тези, понасяни от държавата, така и тези на земеделските стопани (парични или в 
натура), за да може да се оцени цялостното икономическо въздействие на СН върху 
напояването. Тези разходи след това трябва да бъдат сравнени с подобренията в 
качеството на напоителните услуги и нарастването в доходите на земеделските 
стопани, с цел да се оцени дългосрочната възвращаемост на разходите за експлоатация 
и поддръжка при управлението на напояването от сдруженията за напояване.  

1.4. ЕКОЛОГИЧНИ  ПОКАЗАТЕЛИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Поради редовната поддръжка на съоръженията и ефективното разпределение на водата 
между потребителите, в частно управляваните напоителни системи загубите по 
пренасяне на водата са по-малки. Също така, съществува и голям потенциал за 
намаляване на негативните ефекти върху околната среда. В чилийските провинции 
Малеко и Био асоциациите на водоползувателите са успели да принудят местните 
фабрики (най-вече от бързо развиващата се хартиена индустрия в селските райони) да 
инвестират в съоръжения за намаляване на замърсяването на околната среда 
посредством спиране на снабдяването им с вода при необходимост . Към настоящия 
момент, съществува твърде недостатъчна информация по отношение на потенциалното 
въздействие на управлението на напоителните системи от СН върху темповете на 
заблатяване и засоляване, но има сведения, че в Египет заменянето на инидивидуалното 
изпомпване на вода от земеделските стопани от каналите, със съвместно изпомпване 
чрез СН на ниво “mesqa” намалява солеността на напояваните почви. По трудни за 
контролиране от СН са подпочвените води, тъй като контрола върху тяхното ниво и 
използването им от отделните стопани е по-труден от този върху повърхностните води.  
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2. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В   
ПОСТИГНАТИТЕ   РЕЗУЛТАТИ ОТ НАПОЯВАНЕТО, ПРИЧИНЕНИ ОТ АВП 

Въпреки, че съществуват достатъчен брой доказателства за подобрение в напоителната 
дейност, дължащи се на СН, поради фрагментарната природа и наличието на 
методологични проблеми, в съществуващите емперични проучвания по въпроса, е 
прибързано да се правят генерални изводи за цялостния ефект от асоциациите. Много 
малък брой от изследванията дават индикация за промени в постигнатите резултати от 
напояването, а още по-малък е броят на тези, които предоставят сравнителни 
показатели между отделните райони на проечване. В допълнение може да се каже, че в 
изследванията съществува пристрастен избор по отношение на използваните 
показатели, като се дава повече информация за промени в резултат от успешните 
сдружения, отколкото за СН, които вече не функционират. Също така, определянето и 
“изолирането” на ползите, причинени единствено от участието на СН в управлението, е 
свързано с дори още по-големи трудности, тъй като причинно-следствената връзка 
между дейността на СН и фактическите ползи от нея е трудно да бъде отделена от 
влиянието на други фактори, като подобреното управление в земеделските стопанства, 
стабилната държавна политика по напояването, по-благоприятните пазарни условия и 
други.  

Оценяването на ефекта от прехвърлянето на управлението върху напоителните 
системи от държавните ведомства по напояването към земеделските стопани се 
отличава с особени трудности, тъй като повечето от тези процедури са били 
извършени твърде скоро, за да може да им бъде направена обективна оценка. В 
някои случаи измерването на успешността на проектите може да зависи от етапа на 
изпълнение, на който те се намират. Също така, възможно е за някои проекти да е 
необходим сравнително голям период от време, за да може те да генерират забележим 
положителен ефект. Като заместител в литературата често се прави сравнение между 
частно управлявани и държавно управлявани системи (например Е. Ostrom, 1999). 
Колкото и подробни да са подобни изследвания, не е ясна тяхната приложимост към 
ситуации, в които СН са създадени при условията на държавно управление върху 
напояването и в последствие поемат управлението на системите. 

Тъй като процедурите по прехвърляне на управлението върху напоителните системи са 
често свързани с физически промени в системите, то е особено трудно да се разграничи 
въздействието от страна на СН от това, на процеса на реканструкция на системите, 
особено що се отнася до ефективността на снабдяването с вода и земеделските добиви. 
Липсата на подходящи измерите за дейността на СН прави особено трудно 
определянето на тяхното въздействие. Що се отнася обаче, до степента, която СН 
допринасят за подобрение в управлението на системите или в устойчивостта на 
физическите подобрения, не възниква необходимост да се разграничава ефекта от СН 
от цялостните промени в системите. Необходимо е само точно и систематично 
оценяване на приноса на СН в общия процес по прехвърляне на управлението, като в 
идеалния случай това би трябвало да се извърши чрез използването на комбинация от 
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сравнения между напоителни системи с или без “силни” СН, както и времеви редове от 
данни за тези системи преди и след прехвърлянето на управлението.  

Въпреки трудностите в оценката на въздействието на СН върху постигнатите резултати 
от напояването, от особена важност е, да се продължи събирането на данни от 
практиката относно това, по какъв начин това организационно развитие допринася за 
подобряване ефективността на напоителния процес. Чрез значителните инвестиции от 
страна на спонсори, държавата и самите земеделски стопани, в развитието на СН, 
трябва да се контролира и наблюдава тяхното въздействие върху напояването така че 
тези организации да не са само крайна цел, а и средство за подобряване ефективността 
на дейността по напояването като цяло. 

 


