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Настоящите препоръки  са изготвени   с цел насърчаване на създаването на сдружения 
за напояване в България, като те са  подходящи за използване от всеки член на 
сдружението и от служителите  на : регионалните служби на Министерството на 
земеделието, горите и аграрната реформа; клоновете  на “Напоителни системи”-ЕАД, 
като помага за изясняване на общите проблеми свързани с  тяхната дейност. 

 
Една от целите при подготовката на препоръките  е  същите да бъдат използван в 
консултантската дейност при  напоителните системи  в България, като допълни и 
обогати съществуващите подобни материали на Програма ФАР и проектите  на 
Световната банка в тази област. 

 
Наръчникът  е подготвен от общ колектив  в състав: Дейвид Маршал ,Бойчо Тенев, 
Пламен Петков и Николай Цанков от Институт по водите и селските райони   – 
София.  

 
Никоя част от този материал не може да бъде копирана, ползвана или цитирана без 
разрешение на авторите. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 
Тези препоръки са  предназначени  да помогнат  на всеки, който насърчава развитието 

на  Сдружения за напояване ( СН ) между земеделските стопани в България. Той 

започва чрез разглеждане на въпросите , които много земеделски стопани задават  

най-често :“Ако аз напоявам, защо трябва да стана член на сдружението за 

напояване?”, “Какво е  сдружението за напояване?”, “Как е организирано едно  

сдружение?”и  “Какви са различните работи , които трябва да бъдат свършени от 

ръководството на сдружението за напояване?” и т.н.  

 

             
                                                         
 
 
На второ място в препоръките се разглеждат въпросите свързани с финансовият 

анализ на напояването , като те се разлеждат от неговите две страни – от гледна точка 

на земеделският стопанин/водоползвател и от гледна точка на водното сдружение. 
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Тези въпроси са последвани от някои справочни технически данни за напояването и 

някои основни формуляри необходими за дейността на сдружението. 

 

 

 

ЧАСТ ПЪРВА 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ  И  УПРАВЛЕНИЕ  НА   СДРУЖЕНИЯТА   ЗА   НАПОЯВАНЕ 
 
 
Ako напоявам, защо трябва да се включа в  сдружение за напояване? 
 
 
Водните сдружения за напояване не  са нещо ново. В целия свят има примери за водни 
сдружения, успешно управляващи напояването на малки или големи напоителни 
системи. Някои от тях са местно организирани и съществуват от много години. Такива 
са например  водните сдружения в Испания, Италия, САЩ, Филипините  и 
“кооперациите за напояване” в Япония. Проучването на тези видове местни 
организации за напояване показва, че водните  сдружения са в състояние да 
мобилизират усилията на стопаните за поддръжка на системите, разпределение на 
водата в съответствие с изискванията на отделните култури, решаване на проблеми на 
местно ниво и координиране на ротацията на културите.  
Когато са ефективни, те имат следните предимства пред бюрократичните институции: 
познаването на местните условия им позволява да отговарят на конкретните нужди; 
могат да използват социалния натиск за да упражняват влияние върху управленческите 
структури и правила ; покриват разходите на системата чрез директно събиране на 
средства от тези, които извличат максимум полза от нея. 
 
Основните предимства за земеделските стопани при включването им в организации на 
водоползвателите са улеснения достъп до вода и по-ефективното управление на 
ограничените  ресурси на регионално ниво.  
 
Наблюденията показват, че поначало земеделските стопани самостоятелно или в 
сдружения в голямата си част не са пасивни или предубедени към сътрудничество и 
участие в  организационни структури. Те са осъзнали това в резултат на придобит опит 
и положени напразно усилия. Хората членуващи в тях притежават и мотивация, и 
потенциал за разгръщане и поемане на отговорност, и готовност за насочване на 
усилията към организиране. Най-важната задача в случая е  да се подпомогне  този 
скрит потенциал  и така че те да могат да постигнат най-добре своите собствени цели 
чрез насочване на техните усилия към общи организационни цели и реализирането им.  
  
 
 
 Какво представлява  сдружение за напояване ? 
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“По принцип, водните сдружения за напояване  са независими организации несвързани 
с организацията доставяща вода и правителството , като са отговорни единствено 
пред своите членове” [1,7]  
 
Обикновено обаче те се нуждаят от подпомагане в началният си стадий на своето 
развитие от държавните организации към Министерството на земеделието  и се 
управляват по стандартни разпоредби съставени от тях. Друга а важна задача стояща 
пред тях е “.. че водните сдружения  ориентират усилията си към привличане на 
земеделските стопани  за решаването на конкретни практически задачи, като 
постепенно тази роля се развие и се стигне до основната й функция: на ръководство 
и поддръжка на напоителната система която те експлоатират. По този начин се 
осигурява участието на земеделските стопани, укрепва се организацията и се 
насърчава търсенето на способни личности въз основа на тяхната оценка, като 
служители на водното сдружение”    [2,7]  
 
Друг важен момент е степента, до която трябва да бъдат включени земеделските 
стопани/водоползватели в дейността на водното сдружение. В ранните стадии от 
развитието, когато земеделските стопани вероятно се колебаят дали да участват,”.. ще 
е по-добре структурите да са по-свободни с цел по-ефективна работа по 
решаването на належащите въпроси. В един по-късен момент обаче, когато всички 
процедури по установяването и развитието завършат, активното участие на 
водоползвателите в дейността на водното сдружение, а както и разграничението 
на отговорностите на негов  всеки член и служител може да има значително повече 
предимства” . [7] Това разграничаване на дейността може да се облече в законова 
форма, чрез която да се регламентират някои права в дейността на сдружението, като: 

• правото да сключва договори от свое име; 
• правото да се предприемат законодателни действия срещу некоректни 

доставчици на вода на сдружението (с оглед защита на своите интереси); 
• правото да се предприемат наказателни мерки срещу некоректни водополз-

ватели в самото водно сдружение; 
• възможността да получават кредити за извършване на дейността си; 
• правото на собственост върху напоителните съоръжения. 

 
 
 
  Как функционира  едно  сдружение за напояване? 
 
 
По време на началния етап на организиране, основните методи на работа са 
провеждане на срещи;  връзки със служителите на организацията доставчик на вода и 
управлението на труда. За тези цели е необходим контактен ръководител, който да 
притежава нужната мотивация и лични умения.Някои по-специфични задачи ще могат 
да се изпълняват от управителните съвети.  
 
В етапа на пълно развитие и функциониране на сдруженията  всяко едно от тях 
нормално би трябвало да има ръководител, секретарка, касиер, водни пазачи, 
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евентуално групови ръководители на водоползвателите или помпени оператори (ако се 
налага). Всеки от тези служители трябва да  имат достатъчно ясно определени 
задължения, които вероятно ще са нови за тях, но които са важни за устойчивото 
функциониране и поддръжка на напоителните съоръжения. Особено важно на този 
етап е  ръководителя на сдружението да свиква редовно открити срещи с членовете на 
сдружението, секретаря да записва всички решения взети на срещите в документите на 
сдружението , касиера да води редовно всички приходи и разходи в касовата книга и 
водните пазачи да бъдат отговорни за подръжката на съоръженията в напоителната 
система или да организират членовете на сдружението ако е необходимо. 
 
Необходимо е да бъдат проведени  курсове по управление на водите за персонала на 
сдружението,  като  се наблегне върху запознаването на участниците със средствата и  
основните правила за работа на сдружението, чрез които решенията на неговото 
ръководството се привеждат в действие в съответствие с условията, диктувани от 
наличните количества вода, култури и почви. 
 При провеждане на курсове по управление на финансите, трябва да се имат  предвид 
известни специфични характеристики на водното сдружение, като например 
разпределение на членовете му по площта на напоителната система и трудността при 
измерването на водните количества, с цел изграждане на ефективни финансови 
структури, покриващи разходите на конкретното сдружение. 
Препоръчително е водното сдружение да си осигури подробна техническа информация 
за напоителната  система, като обща ситуация, почвена карта и чертежи на 
изградената напоителна инфраструктура. Тази информация може да бъде осигурена с 
помощта на регионалните  земеделски служби и ще служи за провеждането на 
текущата дейност по подръжката на напоителната система. 
 
 
 
Какво трябва да правят отделните управленски звена на  сдружението? 
 
 
 
Като цяло управителният съвет е отговорен за разработването и предлагането на 
устава на сдружението  пред съответните власти, в който той представя основните 
правила за функциониране и физическите граници на площта на водното сдружение 
(напоителната площ, обхваната от сдружението). 
“Уставът пряко влияе на всекидневните решения на потребителите и 
доставчиците, като например кога, къде и как да се пуска вода; кой и как трябва да 
наблюдава работата на останалите; каква информация трябва да се обменя или 
съответно да се пази като поверителна; и какви награди или санкции трябва да се 
налагат в зависимост от различните случаи и произтичащите от тях последствия” 
[8]. 
 
Ръководителят на сдружението за напояване  поема инициативата за спазването и 
усъвършенстването на устава, а водните пазачи в сътрудничество със служителите от 
организацията доставчик на вода ще изпълняват и контролират правилата за 
водоразпределение така, както се изисква според устава. 
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“ Ако местните земеделски стопани участват в изготвянето на устава на своето 
сдружение, може да се очаква частично подобрение на работата на напоителната 
система. Една от причините за това е голямото разнообразие от физични и 
обществени условия, влияещи върху всяка конкретна система. Така например, кои 
правила за разпределение на водата и вложенията са най-ефективни и кои от тях 
трябва да се спазват, зависи от такива специфични условия, като вида на почвата, 
топографията на терена,  сеитбооборота на земеделските култури и наличните 
водни обеми в конкретния район на напояване. Промените в разпределението на 
водата и в поддръжката в много случаи се налага да са чести и бързи, чрез 
нетрадиционни решения, за да се отговори на настъпилите промени във водните 
обеми, климата и развитието на земеделските култури в района” [6,8] 
 
Водоползвателите могат също да мобилизират и такива неофициални механизми, като 
обществената принуда при приемането на собствените си правила и механизми за 
работа, за сметка на всички други, наложени от външна сила. Правилата за 
водоразпределение поставят условия на дейностите и принципите на ползване на 
водата за ползването на водата. Те са изключително важни когато наличната 
поливна вода е недостатъчна да посрещне едновременно нуждите на всички 
потребители. Ако се намерят компромисни варианти, прилагани ефективно, те 
намаляват и разногласията между самите земеделски стопани/водоползватели.  
 
“Най-често използвани са три типа правила –определен  процент от наличната 
вода, определено време за поливане или определен ред за получаване на водата. 
 1)Определен процент от наличната вода: наличната вода за напояване се 
разпределя между членовете на водното сдружение в определени пропорции 
 2) Определено време за поливане : всеки индивидуален член може да ползва  
вода в рамките на определено време 
 3) Определен ред: всеки член на сдружението си чака реда за да получи вода 
Най-често срещаният метод при разпределянето на водата е този на фиксираното 
време за напояване”  [6]. 
 
Дори  и в една отделна напоителна система, според случая е възможно да се използва 
повече от едно от горните  три типа правила. Правилата на водоразпределение във 
водното сдружение може да бъдат променяни и през годината в зависимост от 
наличната вода във водоизточника на напоителната система.  
“Създаването на “работещи” правила за разпределение на водата е продължителен 
процес поради сложната задача да се отговори на уникалната комбинация от 
разнообразните условия, характерни за конкретната система, като се следят 
непрекъснато промените в нея. Всъщност, напоителната система никога не е 
наистина стабилна. Не само защото климатичните условия се променят, а и 
защото системите се “'износват” физически. В случай на повреди в напоителните 
канали или на повреди в контролните уреди, нормалният механизъм престава да 
действа. Ако обаче, ръководството на водното сдружение  е на мястото си,  
значителна част от усилията му могат да са насочени към намаляване 
влошаването на физическото състояние на използваната от тях напоителна 
система “ [6]. 
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При по-големите напоителни системи, важните решения се вземат на общи събрания с 
участието на почти всички водоползватели. Избират се и нарочни наблюдатели, които 
да контролират спазването на общите правила в отделните части на системата. 
Ръководителите на повечето от тези доброволни единици се избират чрез пряко или 
непряко гласуване от водоползвателите. Независимо от това обаче техният мандат 
зависи от конкретния случай и решението на водоползвателите. 
 
Като цяло управленските звена във водните сдружения  са заинтересовани от 
привличането на земеделските стопани при вземането на  важни колективни решения, 
отнасящи се до влагането на допълнителни средства за поддръжка на системата; 
прилагане правилата на водоразпределение и не на последно място, отчитане 
дейността на ръководителите пред водоползвателите.  
 
Като цяло управителният съвет няма задължението да участва в усъвършенстването 
на  устава, но ръководителят му се задължава да доведе до знанието на членовете 
на управителния съвет всички предложения за промени, с цел усъвършенстването му. 
  
Стратегически управленси правила 
Стратегическите управленски правила влияят непряко на дейността на сдружението. 
Това са основни правила, прилагани от водоползвателите, техните представители и 
органите на държавата при  управлението на напоителната система. По този начин 
всички действия по вземането на решения, управлението и  изпълнението на взетите 
решения  се осъществя на стратегическо ниво. Промените в начина на управление 
води до промени в  устава  на водното сдружение. 
 
Устав на  сдружението за напояване  
Уставът  на водното сдружение също се нуждае от обясняване от ръководителя на 
нейните членове. Уставът   влияе върху  дейността на сдружението  и  резултатите му  
чрез това: 

1) кой може да бъде избран да участва в организацията?  
2) какви специфични начини на управление  ще бъдат използвани за се развият 

стратегическите управленски правила, които от своя страна пък  влияят на 
устава на сдружението. 

 
Ръководителят  на   сдружението 
Действията по формулирането, ръководенето , изнасянето и усъвършенствуването на 
управленските решения се вземат на  ниво ръководител  на сдружението. От 
ръководителят на сдружението се изисква : 

• да огласява, организира и ръководи редовни общи събрания на земеделските 
стопани/водоползватели; 

• да представлява водното сдружение в  преговорите с организациите на 
доставчици на вода и други организации и институции, обвързани с дейността 
му; 

• да влияе на между - и вътрешно-груповите спорни въпроси в сдружението; 
• да работи в тясна връзка със секретарката и касиера за водене на прецизно 

счетоводство и документация на  водното сдружение; 
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• да осигури законосъобразни действия и регистриране на сдружението пред 
съответните власти. 

 
Секретарят 
Секретарят води протоколите на заседанията на Общото събрание и Управителният 
съвет и документацията на всички решения на сдружението в официалните документи 
на сдружението . 
 
Касиер-счетоводителят 
Касиер-счетоводителят нанася всички приходи и разходи в счетоводната и  касовата 
книга на водното сдружение. 
 
По разбираеми причини земеделските стопани не са склонни да влагат излишни 
средства и се отнасят с подозрение към това, какво ще се случи с парите им, така че 
ако нуждата от събиране на парични средства не е наложителна, по-добре е да се 
избягва тяхното събиране до предстояща належаща нужда или до изграждането на 
авторитет сред водоползвателите. Ако обаче е необходимо редовно финансиране на 
сдружението, трябва да се изготви систематизирана процедура, която сдружението  да 
следва, примерно: 
 

• утвърждаване на бюджет на сдружението  и цена на  водата, която се продава 
от сдружението; 

• събиране на средства (обикновенно в банковата сметка на сдружението); 
• осчетоводяване на всички фактури и разходи (например в официална книга 

на разходите); 
• Отчитането публично на използваните средства (например на общите 

събрания на сдружението). 
Ако земеделските стопани се чувстват уверени в сигурността на парите си и 
финансовите процедури, организацията може да помисли за натрупване на известен 
финансов резерв за спешна поддръжка на напоителната система. 
 
Водните пазачи 
Водните пазачи са отговорни за ежедневното разпределяне на водата по време на 
поливният сезон и поддръжката на  напоителните съоръжения, притежавани  от 
водното сдружение. 
 
Групиране на водоползвателите 
Възможно е и формирането на отделни групи от водоползватели, (специализирани или 
местни) за подпомагане работата на сдружението  в различни случаи. Ръководителите 
на тези групи са отговорни пред ръководителя на водното сдружение и пред нейните 
членове. 
 
 
Как напоителните системи трябва да бъдат поддържани? 
 
Подръжката  на напоителните системи не  е сложна. Тя съдържа различни задачи, 
които е необходимо да бъдат проведени навреме, за да се осигури ред в работата на 
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напоителната система. Основният проблем се състои в това, че тези мероприятия и 
тяхното значение не винаги са ясни на водоползвателите, които по тази причина 
занемаряват поддръжката на  напоителните  системи [1].  
Нужна е сериозна работа за преодоляването на този проблем - първо, чрез 
разясняване на задачите от управителният съвет на членовете на сдружението ; второ, 
чрез обучаването на тези, които ще експлоатират и поддържат системата и трето,чрез 
периодични проверки на поддръжката на системата. 
 
Дейността по поддръжката обикновено включва: 

• почистване и укрепване  на разпределителните канали и съоръжения  с цел 
предотвратявяне на затлачването и задръстването им  и предотвратявянето 
на по-големи вреди. Тези дейности могат да бъдат извършвани от водните 
пазачи , земеделските стопани или по договор. 

• поправка на каналите и съоръженията преди всеки сезон, когато това е нужно, 
за предпочитане е  тази дейност да бъде извършена заедно от всички 
членове на сдружението, защото този подход би бил най-евтиното решение.  

• обслужване на водомерни съоръжения и помпените  инсталации (ако има 
такива); 

• спешни поправки при повреди и разрушения. 
Наемането на външни организации за извършването на подръжката на системата се 
предпочита, когато има натрупани значителни фондове от сдружението. Също така се 
налага някои от материалите за ремонт да бъдат купени, като: цимент, боя и т.н. 
Тези дейности изискват старание от водните пазачи и мобилизация за труд от водното 
сдружение, като необходимостта от допълнителни средства за ремонта на системата 
зависи от нейният вид. 
 
 
 
 Какво може да спечелят   сдруженита за напояване , ако работят съвместно? 
 
 
 
Едно малко водно сдружение, може да чувства, че е прекалено малко да решава 
своите собствени проблеми. Веднъж основани обаче  водните сдружения , въпреки 
различията между тях от гледна точка на вътрешното им устройство, размер  и вид 
могат  да се организират в групи, с цел обсъждане и решаване на общите проблеми 
(примерно набавянето на материали за извършването на поддръжка на системите) или 
оказването на взаимна помощ (примерно чрез труд или отпускане на заем за известно 
време за решаването на важен проблем). Този начин на съвместна работа  също може 
да им помогне да създадат  представително тяло за връзка с държавните органи, което 
да защитава техните по-общи интереси. 
 
 
 
    Каква е ролята на  служители на  МЗХ и Напоителни системи - ЕАД? 
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Въпреки, че напоителната система се обслужва и поддържа от сдружението, 
служителите от регионалните и централни звена на Министерството на земеделието и 
храните (МЗХ) и фирма „Напоителни системи“ ЕАД трябва да имат собствена 
дългосрочна стратегия, която да гарантира правените дългосрочни вложения от 
държавата  и да извлича максимална полза от тях.  
 
 Следните типове дейности могат да бъдат определени, като подходящи  :  

• периодична инспекция на системата  с цел проверка на правилната й 
подръжка  и експлоатация; 

• събиране на данни за напояваните площи и насаждения, цена на водата, 
основните фондове, работния дневник (часове, гориво и др.) в случай на 
помпено подаване на водата и други; 

• извършване на консултанска дейност по поливно земеделие, включително и 
по управление на водите във водното сдружение и подръжка на системата. 

 
За да могат  земеделските стопани/водоползватели  да разберат правилно същността и 
целите на извършваното обединение на отделни личности в едно водно сдружение е 
необходимо да  бъдат разгледани и разбрани теоретичните переспективи на 
развитието на сдруженията от земеделските стопани, дадени в [5] и разгледани  
подробно по-долу .  
 
Необходимо е също земеделските стопани да имат разбирането за това: къде са те 
сега; защо са там, където са сега; къде искат да бъдат в бъдеще и от какви умения и 
ресурси те се нуждаят за да постигнат това в бъдеще. 
 
 
 
 Какви процеси на ръководство и развитие са необходими на земеделските   
стопани в сдружението? 
 
 
Развитието на работещи заедно водоползвателите,  когато те формират себе си в 
сдружение  може да бъде определен от гледна точка на  [5] както следва: 

• взаимна независимост - в този случай всеки един от тях върви по свой път. 
Сътрудничество и единство между тях почти не съществува. Желание да си 
помагат взаимно отсъства. 

• зависимост - в този случай водоползвателите са склонни към апатия. 
Очакват някой друг да реши проблемите им. Всеки смята, че отговорността за 
решаване на проблемите не е негова. 

• противопоставяне – водоползвателите  са разделени на две или повече 
конфликтуващи групи. Поради минали конфликти и недоразумения 
съществува гняв и враждебност. Ако едната от групите направи предложение, 
другата автоматично го отхвърля. 

• взаимна зависимост - водоползвателите са единни и имат чувство за 
отговорност  за  решаването  на  собствените  си  проблеми.  Те   може  да 
търсят помощ от други източници, но ако не я намерят не се отказват. 

 



ПРЕПОРЪКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА  НА   СДРУЖЕНИЯ ЗА 
НАПОЯВАНЕ  В  БЪЛГАРИЯ 
 

13 
 

Основният въпрос, стоящ пред всяка група водоползватели, е къде са те сега, с оглед 
на тези четири категории и какви са последствията от моделите на взаимодействие. 
Явно е, че съществуването на модели на взаимодействието от  първите три вида ще 
спъват дейността  по формирането на устойчиви водни сдружения и представляват 
сериозна пречка за ефективна съвместна работа. Веднъж осъзнала къде е и защо е 
там, водното сдружение може да мисли по въпроса къде иска да бъде за в бъдеще и 
как да го постигне. 
 
Ефективните програми за развитие на водните сдружения  по  своята същност са 
продължителен процес и специалистите включени  в тях трябва ясно  да съзнават това. 
Чрез процеса на развитие се цели да се стимулират: първо, равносметката за нужните 
умения; второ, възможността за прилагането им; трето, информация от други 
организации доколко и как си вършите работата  по управлението на напоителната 
система; и четвърто, възможността за усвояване на опита им [10].  
 
Провеждането на обучаваща програма в селска обстановка е винаги трудно. От една 
страна трябва да се имат предвид настроението и поведението на земеделските 
стопани, от друга - необходимостта от разглеждането на напоителната система, като 
система от процедури и организация.  
 
Много често специалистите по консултанстка дейност насочват усилията си само към 
функциите и процедурите (как да организираме, как да се вземат решенията, какви ще 
са отговорностите и задълженията на членовете на сдружението и др.), а не върху това 
какви са настроенията и схващанията на водоползвателите. Необходимо е 
консултантите да развият уменията си, за да отговарят на потребностите на 
земеделските стопани (водоползватели), на техните чувства, мотивация и разбиране, 
преди да насочват вниманието си към проблемите на организацията, към правилата, 
разпоредбите и процедурите [3].  
        
Процесите на развитие  на водните сдружения могат да се отнесат към така показаните 
по-долу модели, както следва: 

• Процес на създаване на доверие 
• Процес на обмен на информация ( откритост  ) 
• Процес на формулиране на цели (  мотивация) 
• Процес на контрол и оценка на дейността(взаимна зависимост) 
 

Обстановката на доверие или недоверие оказва пряко влияние върху дейностите на 
сдружението, като : вземането на решения и поставянето на целите.Следващите 
прилагателни описват степените на доверие в процеса на създаване на доверие [5]. 
 

       Висока степен на доверие 
увереност одобрение 
респект доверие 
уважение обич 
симпатия топлота на 

взаимоотношенията 
привързаност по-слабоизразена 

отбранителна позиция 
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благодарност за 
придобитото знание 

липса на критика 

възприемчивост загриженост 
 
 
 

               Липса на доверие 
страх враждебност 
студенина завист 
недоверие подозрителност 
цинизъм критика 
отбранителна  
позиция 

оспорване на 
ценностите 

изопъчени  
разбирания 

нужда от оценка 

безпокойство параноя 
 
 
 
Степента на откритост в процеса на обмен на информация , която съществува в 
сдружението  ще се определя от ефективността с която сдружението  работи[5]. 
 

                  Висока         откритост 
изслушване спонтанност 
двустранно общуване доверие 
взаимноразбиране възприемчивост 
открит обмен на идеи взаимно разбиране 
открито 
противопоставяне 

искреност и прямота 

неизопъчена 
информация 

откритост 

Избягване на 
конфликти 

яснота и директност 

 
 

                  Липса на откритост 
измама укриване на информацията 
формалност несъгласие 
неучтивост изопъчаване 
надхитряване лъжлива информация 
повърхностно 
общуване 

слухове  

задържане на 
данните 

погрешно схващане за 
нещата 

неяснота предпазливост 
 
 
Степента на мотивация се свързва с   нуждата на сдружението  да реализира своите 
цели  и подцели. Тя  ще диктуват степента на мотивация и енергията , която ще бъде 
включена във всяка една от  дейностите.Въпросът с мотивацията  на целите в 
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дейността на водното сдружение поставя ударение върху пречки от рода на пасивност, 
апатия, безразличие и безмълвно противопоставяне[5]. 
 
 
 

                висока степен на реализация 
резултатност посветеност на работата 
посветеност целенасоченост 
желание висока продуктивност 
ентусиазъм самочувствие 
определяне на цели сътрудничество за 

решаване на проблемите 
вълнение изобретателност 
усърдие съдействие 
отдаденост удовлетворение от работата 
силна мотивираност ясни цели 

 
 

         частична реализация 
принуда разочарование 
покровителство незаинтересованост 
манипулация безразличие 
съпротива фатализъм 
убеждаване странична  

мотивация 
безотговорност неопределени цели 
съперничество апатия 
пасивност отдръпване 

 
 
Степента на оценка на взаимната зависимост на сдружението зависи от степента до 
която едно сдружение иска да достигне състоянието на взаимна зависимост.Тя ще 
диктува количеството контрол, който  е необходим да бъде оказан от ръководителите 
му  и колко  качествен е този контрол . 
 
 Противоположността на взаимната зависимост е зависимостта, подчинението и 
обезкуражеността или противопоставянето, напрежението и враждебността. Групи от 
водоползватели, които са се опитали да внедрят нещо ново в работата си и са успели, 
чувстват ободрението от успеха, изпълнението на задачата и компетентността си [5]. 
 

            висока взаимна зависимост 
свобода липса на 

необходимост от 
формални правила 

сътрудничество самоуважение 
взаимодействие поделяне 

отговорностите на 
ръководството 

активно участие неформалност 
адекватност синергизъм 
чувство за 
пълноценност 

оцененост 
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                 ниска взаимна зависимост 
зависимост неприятелско 

отношение 
враждебност доминиране 
неподчинение поражение     
незаинтересованост обезкуражаване 
безсилие ограничения 
безполезност съмнения в 

ръководителите 
слабост неадекватност 
противопоставяне напрежение 

 
 
 
Kак персонала на консултанските служби влияе върху поведението на 
земеделските стопани? 
 
Някой от различните методи, които могат да бъдат разграничени, са: 
 
Принуда или насилие 
Упражняване на сила чрез власт, принуждаване на някого да направи нещо. Лицето 
упражняващо принуда трябва да има следните качества: да има достатъчно власт; да 
знае как да постигне целите си чрез нея; да може да преценява дали лицето, върху 
което се упражнява натиск се поддава успешно на натиска. Налагането на външна сила 
означава, че лицето служещо си с нея отговаря за поведението на лицето, което се 
опитва да промени. 
 
Обмен на стоки и/или услуги 
Две личности или групи си обменят стоки или  услуги. Условията за прилагането на този 
метод са: всяка страна, участваща в обменния процес, извлича полза от взаимо-
действието; всяка разполага със стоките и услугите от които се нуждае другата; всяка 
може единствено да предостави своите стоки и услуги в отговор на предоставените, 
или може да разчита на това. 
  
Съвети 
Този метод може да се използва тогава , когато консултанта познава достатъчно за 
ситуацията, в която водоползвателят е попаднал и има съответната информация да 
разреши проблема му по начин, вече изпитан на практика. Водоползвателят е съгласен 
с неговото тълкуване за същността на проблема си и с критериите за избор на 
"правилно" решение и има достатъчно средства на разположение за да приложи 
съвета. 
 

 
Влияване върху нивото на знанията и позиция  
Метода може да се използва,  когато  земеделските стопани/водоползватели не са  в 
състояние да разрешат проблема си поради недостатъчно и неправилно разбиране или 
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защото намеренията им противоречат на целите им. Необходимо е консултанта да е 
достатъчно подготвен, а земеделските стопани/водоползватели да  имат доверие на 
експертната ни оценка и мотиви и да са  готови да ни сътрудничат.  
 
Управляване на познанията 
Това се постига чрез повлияване на нивото на знания и становището на земеделския 
стопанин без негово знание. Условията за прилагане на този метод  са: 

• да сме убедени, че е необходимо и наложително да се промени поведението 
му в определена посока; 

• да сме сигурни, че не е необходимо или желателно той да взема самос-
тоятелни решения; 

• да владеем техниките за повлияване на водоползватели, без те да знаят за 
това; 

• водоползватели на практика да не се съпротивляват на такова влияние. 
 
Осигуряване на средства 
Методът може да се прилага тогава , когато водоползвателя не разполага със средства 
да постигне целите си или не желае да рискува с използуването им; а ние разполагаме 
с тези средства и сме готови да му ги предоставим  временно или за постоянно. 
 
Осигуряване на определени услуги  
Използването на метода  предполага, че имаме необходимите знания и средства за 
изпълнение на задачата по-бързо, по-добре или по-икономично от водоползвателя а 
също така и той е съгласен с това. 
 
Промени в социалните и/или  икономически структури 
Когато консултанта участва в  промяната  на социално-икономическите структури на 
село, той може  да бъде важно средство за влияние върху земеделските стопани. Това 
може да се случи, когато консултанта е в състояние да го постигнем чрез сила или 
убеждаване или пък има свободата да работи за постигането на такива промени. 
 
 
 
Какви методи за консултантска дейност се използват  от персонала на 
консултанските служби? ? 
 
 
 
Индивидуален метод  
Най-важният метод на индивидуална консултанска дейност е двустранната дискусия 
или още диалогът. Земеделските стопани/водоползватели се отнасят изключително 
благосклонно към двустранната дискусия като метод за консултанстка дейност. 
Уникалната природа на проблема много често върви успоредно със строгата 
индивидуалност на лицето, което трябва да вземе решението - неговите чувства, 
способности, обстоятелства и пр. Двустранната дискусия дава на консултанта 
възможността да се запознае добре с този човек, особено по време на посещения в 
стопанството и дома му, където може да наблюдава земеделската му дейност, като 
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цяло, като по този начин си осигурява информация от първа ръка по проблемите и 
вероятните причини за тях. 
Консултантът може да помогне на земеделския стопанин да си изясни отношението и 
да направи своя избор измежду противоположни решения или пък да предразположи 
земеделския стопанин да му се довери, като показва открит интерес към него като 
човек, към положението и идеите му. 
  
Естествено съществуват и някои недостатъци поради това, че разходите по транспорта 
и времето са високи. В резултат на това консултантите обикновено достигат само до  
малка  част от земеделските стопани. Консултантът може да предоставя невярна 
информация, напр. ако не е готов да признае, че няма нужните сведения или ако 
преследва собствените си цели. Този тип общуване  се  основава на голямото доверие, 
което трябва да съществува между консултанта и земеделския стопанин. Последният 
не би потърсил помощ, нито пък би разкрил поверителна информация за себе си, ако 
такова доверие не съществува, защото в противен случай земеделският стопанин 
(водоползвателят) не може да бъде сигурен, че консултантът няма да използува тази 
информация за собствена изгода. 
Често водоползвателят търси двустранна дискусия, когато чувства, че има проблем, но 
обикновено затрудненията вече са станали много сериозни и са се появили 
допълнителни пречки. Двустранната дискусия може да даде отговор на конкретен 
въпрос от страна на водоползвателя. Понякога той дори не подозира, че неговите 
съседи имат същия проблем и поради тази причина не търси тяхната помощ.  
 
В зависимост от конкретната обстановка и обстоятелства се прилагат различни видове 
двустранна дискусии. Методът на “диагнозата и предписанието “(използван в 
медицината) може да се използва при положение, че консултантът и земеделският 
стопанин са сигурни, че консултантът може да реши проблема. По този начин земе-
делският стопанин (водоползвател) става зависим от консултанта до известна степен и 
това трябва ясно да се осъзнае - което, всъщност, не е лошо разрешение в случай на 
технически проблеми, като например избор на поливна техника или помпен агрегат за 
водоползвателя. Друг подходящ метод е този на “обсъждането” и е за предпочитане 
там, където консултантът може да помогне на земеделския стопанин да излезе от 
затрудненото положение, като му помогне да прецени нещата, разглеждайки ги от 
всички страни. Най-често използваният метод обаче е тозина “съвместното решение” 
на проблема, при който и двете страни участват еднакво активно[10,11]. 
 
 
Групови методи  
 "Когато говориш по-малко,  
 имаш възможност да чуеш повече."  (Индианска поговорка) 
 
Изказвания и разговори  
Изказванията или разговорите са важно средство за обмен на информация при 
консултанстката дейност. Въпреки сравнително високата си цена, в сравнение с 
масмедиите те имат някои сериозни предимства.Говорещият съобразява 
съдържанието на изказването си с интересите и нуждите на аудиторията, а така също и 
с тяхното ниво и образование. По ответната реакция на публиката говорещият може  да 
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коригира изложението си.Аудиторията опознава говорещия по-добре и получава по-
ясно впечетление за собственото му отношение по темата от жестовете и мимиката му. 
Разговорите обикновено дават възможност на публиката да се обсъди темата в 
дълбочина. 
 
Демонстрации 
Демонстрациите (особено в напояването) подтикват водоползвателите сами да 
изпробват нововъведенията и поради това могат да се провеждат вместо изпитания за 
самите нововъведения и рационализации от страна на земеделските стопани. Те 
разкриват причините за проблемите и евентуалните решения без помощта на сложни 
технически средства, особено що се отнася до показването на "резултатите" от 
вземането на определени мерки.  
Например, можете да демонстрирате на земеделските стопани резултатите от 
напояването, проведено по  различно време, с цел проследяването на ефекта от него, 
без да им обяснявате всички биологични процеси, довели до резултата. Възможно е 
също и демонстрация на напоителни методи и техники в случай, че хората са убедени, 
че желаят да ги използват. Напр. на градинарите може да покажете капково напояване 
на зеленчукова градина. По-късно обаче, трябва задължително да се спрете върху 
дългосрочните ефекти и предимствата на показаните вече поливни технологии и 
съоръжения. 
 
Екскурзии 
По време на екскурзии на земеделските стопани се показват напоителни системи и 
опитни станции извън района, в който живеят, често последвани от посещение на друга 
забележителност. Екскурзиите са близки до демонстрациите по това, че се наблюдават 
резултатите от различни селскостопански практики и се дискутира по проблемите с 
други земеделски стопани с вече натрупан опит в областта. За разлика от 
демонстрациите обаче, те не могат да наблюдават растежа и развитието на 
насажденията през сезона. 
 
Групови дискусии 
Груповите дискусии се използват с различни цели при различни условия в различни 
общества. На политическо равнище се прилагат с цел постигане на консенсус или 
вземане на анонимно решение. В селскостопанските консултации те помагат на 
селяните да открият и разрешат проблемите  си. 
 
Организирани групи 
Организираните групи земеделски стопани/водоползвателии  имат важно значение за 
селскостопанската дейност, защото: 

• по-лесно се достигат земеделските стопани, когато те редовно се събират на 
събрания и групови дискусии. За съжаление,на подобни мероприятия при-
състват обикновено само тези от тях, които са по-образовани и по-заможни. 

• дават възможност на земеделските стопани да работят заедно за общите си 
интереси, като например развиване на консултации, предназначени за 
решаване на проблемите им. Това обикновено е случаят, когато консултан-
тите са отговорни не само пред Министерството на земеделието,  но и пред 
водното сдружение за напояване. 
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Много консулантски служби обясняват на водоползвателите не само как да подобряват 
поливните технологии, но и как да се самоорганизират ефективно. Изграждането на 
вече познати  земеделски структури изисква повече изобретателност, но в повечето 
случаи дава резултат. Евентуалните затруднения идват от това, че тези организации 
изискват одобрението на местните власти, а не могат да бъдат използвани от местните 
лидери и политици за собствените им интереси. 
 

Предимства и недостатъци на груповите дискусии в сравнение с 
изказванията. 

 
                            ПРЕДИМСТВА                 НЕДОСТАТЪЦИ 
1. Участниците могат да обхванат повече въпроси  
    отколкото сам консултантът може да разгледа в  
    изложението си. 

Обменът на мнения изисква 
повече време. 

2.Участниците по-добре могат да преценят дали 
предложенията са приложими отколкото 
консултанта. 

Проблемите не могат да се 
представят систематично, както в 
речта. 

3. В дискусията доминира практическата, а не теоре    
тичната страна на нещата, характерна за речите. 

Има  опасност от манипулиране 
на земеделските стопани и 
налагане на собствени интереси 
от страна на единични лица в 
процеса на диалога. 

4. Езикът на водене на дискусиите е много по-достъ    
пен за земеделските стопани/водоползватели. 

Добрият диалог предполага мини-
мум познания на участниците в 
него. В противен случай той става 
безсмислен. 

5. Участващите могат да задават въпроси, да се 
противопоставят открито на изнасяната 
информация и по този начин да да допълват 
представите си за  реалното положение на нещата. 

Има  вероятност за изнасяне на 
неправилна информация от някой 
от изказващите се, която би могла 
да насочи дискусията в грешна 
посока. 

6. Груповите дискусии дават  по-силна мотивация 
на  земеделските стопани за индивидуална работа 
      отколкото изказванията. 

Груповите дискусии  изискват 
способен консултант, който може 
да се справи с внезапно 
възникващите затруднения. 

7.Има  много по-голяма вероятност за откриване на 
неподозирани аспекти на проблема. Това 
увеличава възможността те  да приложат на 
практика взетите от групата     решения. 

Социално-икономическата среда 
има огромно влияние върху 
груповите дискусии. Не винаги е 
лесно или възможно създаването 
на подходяща среда. 

8. Участниците ще са заинтересовани да упражнят  
    влияние върху вземането на решение за 
дискутир ните теми. 

Груповите дискусии изискват из-
вестна степен на хомогенност на 
състава си. 

9.  Груповите дискусии имат важно значение за 
вземането на решения и за обмена на информация. 

Дискусиите трябва да водят в 
групи от не повече от 15 човека, 
докато изказвания могат да се 
правят и пред много по-голяма 
аудитория. 

10.Правилата и нормите също могат да се 
разглеждат  в дискусиите и при необходимост да се 
коригират. 

 
- 

11.Ръководителите на дискусии научават много  
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пове   че за нивото,познанията и затрудненията на 
членовете на групата отколкото ораторите. 

- 

ЧАСТ ВТОРА 
 
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА НАПОЯВАНЕТО 
 
Напояването е процес на управляване подаването на вода за растенията с цел 
избягване или ограничаване неблагоприятни ефекти за техния растеж и развитие. В 
повечето случаи водата се доставя от природни водоизточници. Дали напояването е 
печелившо, зависи главно от размера на допълнителната печалба и допълнителните 
разходи за фермера в сравнение с неполивно земеделие. 
 
В Блок 1 са дадени основните видове печалби (ползи) и разходи от напояване. 
Подходът за оценка на финансовата стойност на напояването в дадена ситуация е 
свързан с определяне и разпределяне на паричните стойности на тези допълнителни 
приходи и разходи. Процедурата е разгледана в следващият раздел. 
 

Блок 1 
Приходи и разходи за напояване (сравнение с неполивно земеделие) 
 
Допълнителни приходи 
• По-високи добиви от вече отглежданите култури 
• Подобрено качество на продукцията, което води до по-добри възможности 
     за реализация на пазара 
• Отглеждане на няколко култури годишно 
• Отглеждане на нови култури и промяна на структурата на засяваните площи 
• По-малък риск от провал на продукцията 
 
Допълнителни разходи 
• Допълнителни разходи, пряко свързани с отглеждането на културите  
     като торове, химикали и, в някои случаи, за маркетинг 
• Капитални разходи за напоителната инфраструктура и съоръжения 
• Разходи по експлоатацията и поддръжката на напоителната система 
• Допълнителни непреки разходи, свързани с производството на  
     земеделска продукция, като труд и машини 
• Разходи за ползване и доставка на  вода 

 
Подходът за извършване на финансов анализ на напояването е обобщен в Блок 2. 
Финансовият анализ се основава на сравнение между възможна бъдеща ситуация “без 
напояване” и такава “с напояване”. 
 
Много са важни Стъпки 1 и 2, защото те служат за основа на следващите оценки. 
Понякога анализът е затруднен, тъй като сегашната ситуация в неполивното земеделие 
не винаги е добра база за сравнение поради необичайните условия, свързани с 
настъпилите икономически промени в България. В настоящия момент например, 
поради несигурност на пазара, земеделските стопани  предпочитат да работят в 
условия на неполивно земеделие с малки вложения, като очакват малки печалби. 
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Съществуващото неполивно земеделие може би работи добре само даже и на ниво по-
ниско от потенциалното. Много е важно да се определи, доколкото е възможно, какви 
трябва да бъдат “нормалните условия”. Несигурността, съпътстваща неполивното 
земеделие оказва влияние и върху поливното земеделие и затова е важно и двете 
системи да се разглеждат по един и същи начин. 
 
 
Финансов анализ на напояването - от гледна точка на земеделският 
стопанин/водоползвател 
 

Блок 2 
Стъпки за извършване на финансов анализ на напояването от гледна  
точка на фермера 
 
1. Определяне  възможностите за отглеждане на култури, съответните 

разходи     и очаквани приходи при поливни и неполивни условия. 
2. Определяне  на пазарните цени на вложенията и земеделските продукти. 
3. Определяне  на напоителната норма на типична култура и разходите ,  
     свързани с това. 
4. Съставяне на бюджет за приходите и разходите на поливните и  
    неполивни култури. 
5. Съставяне на представителен сеитбооборот на културите и за площите,  
на които 
    ще се отглеждат при поливни и неполивни услвовия. 
6. Оценка на финансовите предимства на отглеждане на култури при поливни  
    условия в сравнение с неполивни условия. 
7. Анализ за чувствителност за ключовите допускания и предположения,  
    особено относно цените на продуктите. 

 
 
 Стъпка 1. Определяне  на възможностите за отглеждане на култури, съответните 
разходи и очаквани приходи при поливни и неполивни условия. 
 
 
Направете списък на културите, подходящи за отглеждане при поливни и неполивни 
условия в региона, и съберете представителни  данни за разходите и приходите, 
свързани с отглеждането им. Много е важно нивото на добивите и свързаните с това 
разходи да са реалистични, достижими и да отразяват местните условия, особено 
почви и климат. Добивите трябва да бъдат продаваеми и да отговарят на цените при в 
стъпка 2. 
 
Приема се, че напояването ще задоволи напълно нуждите от вода на културите за 
постигане на потенциалните добиви. Добивите трябва да се намалят, ако случаят не е 
такъв. Данни за приходите и разходите могат да  се набират от земеделските стопани 
или от други източници. Данните от официални източници може да се нуждаят от 
корекции за да отговарят на реалността, а не само на теоритичните стандарти. За 
предпочитане са данни от действителни наблюдения на земеделски стопанства. В 
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Таблица 1 е даден списък с примери. Необходимо е да се прави разлика между 
преките вложения като семена и торове и косвените (непреките) вложения - като труд и 
машини. 
 
 
 
Стъпка 2. Идентифициране на пазарните цени на вложенията и земеделските  
                   продукти. 
 
Това е много важна стъпка и често много по-трудна отколкото изглежда. В Таблица 2 
са дадени примери на входни и изходни цени. Необходимо е да се получат надежни 
изчисления за цените на произведената от земеделските стопани  продукция при 
първото най-близко място на продажба, независимо дали се продават директно  на 
полето или на пазара. Ниското качество често води до много по-ниски цени, отколкото 
на продуктите с добро качество. От сведения получени от правителствени или пазарни 
източници, както и от прекупвачи могат да се набавят данни за минали цени. 
Предсказването на бъдещето е трудно и е по-добре да сме предпазливо 
песимистични. 
 
Когато цените на продукцията се контролират от правителството, е необходимо да се 
прецени дали това ще продължава и в бъдеще, и възможното въздействие на каквато и 
да е бъдеща промяна. При международна търговия трябва да се разгледат промените 
и тенденциите в движението на цените на изнасяните стоки. 
 
Информация за цените на торовете и химикалите може да се получи от доставчиците и 
земеделските стопани. Цените на вносните стоки може де се влияят от обменния курс 
на валутата. 
 
Заплащането на труда трябва да се базира на настоящите надници. Семейният труд 
трябва да се начислява със средни надници. Разходите за машини трябва да отразяват 
настоящите средни разходи за извършване на работи на типичен хектар от културата. 
Може де се окаже подходящо използването на средните разходни ставки, с които 
работят организациите, даващи под наем машините. 
 
Цените на водата (лв/м3) трябва да  отразяват разходите по доставка, и ще зависят от 
местните условия, като водоизточник, помпено водочерпене, съхранение и 
ефективност на довеждащата система. Те ще бъдат определени от водното сдружение 
за възстановяване на разходите, плащани на огранизацията-доставчик на вода и 
разходите на самото сдружение. 
 
Препоръчително е да се използват постоянни цени за целия финансов анализ след 
някаква определена дата, като например септември 1998г. Това дава възможност да се 
избегне прогнозиране на инфлацията. Ако цените на всички вложнения и продукция 
нарастват с еднаква степен, относителният размер на приходите и разходите не се 
влияе от инфлацията. Възможни промени в цените, като например относителен спад на 
цената на зърното, най-добре се отразяват чрез анализа за чувствителността (виж по-
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долу). При много висока и несигурна инфлация, може да е полезно цените на вносните 
и износни стоки да имат доларов еквивалент. 
 
Стъпка 3. Определяне необходимата напоителната норма вода за напояване  
                   на типична култура и разходи, свързани с това . 
 
Необходимата напоителна норма  вода за напояване зависи от вида на напояваната 
култура, почвени , климатичните фактори и типа на напоителната система - 
гравитачна, дъждовална или капкова. Необходимите обеми вода за напояване  се 
изчисляват за всяка култура на единица площ (м3/дка). Брутните обеми вода , ползвани  
от водоизточника трябва да отчитат и загуби по довеждащата мрежа и метода на 
напояване. В Таблица 3 са дадени примери за водопотребление на културите. 
 
В повечето случаи земеделските стопани  ще плащат разходите свързани с поливната 
вода съобразно получаваните  от тях водни обеми. За гравитачните системи, таксите 
често се базират на стандартни начисления за един декар  напоявана площ или 
понякога за декар от даден вид култура. При дъждовалните системи водата може да 
се измерва и таксува в м3. Разходите за напояване се включват в бюджета на 
напояваните култури. 
 
Стъпка 4. Съставяне  на  бюджет  за  приходите  и  разходите  на  поливните  
                    и  неполивни   култури 
 
Физичните и финансови данни от Стъпки 1 и 2 се използват за да се съставят 
бюджети, които показват очакваните приходи и разходи за хектар за неполивните и 
поливни култури. Обикновено се дава: 
 

• Брутната продукция от хектар (продукция [тон/дка] x цена [лв/тон]), 
• Преки разходи на декар 
• Брутна стойност (бруто продукция-преки разходи) 
• Други (обикновено непреки) разходи и 
• Нетна стойност (брутна стойност - други разходи). 
•  

В Таблица 4 са дадени примери за избраните култури. 
 
Стъпка 5. Съставяне на представителен сеитбооборот на културите и за  
          площите,  на които ще се отглеждат при поливни и неполивни услвовия. 
 
Бюджетите на културите получени в Стъпка 4 се разглеждат заедно за да се добие 
представа за ситуацията “с напояване” и “без напояване”, за определена площ (може 
да е за един декар от типично земеделско стопанство или да речем за 50 дка). 
Бюджетите на отделните култури се преценяват съобразно типичният им дял в 
сеитбооборота за да се добие цялостна усреднена картина. В Таблица 5 е даден 
пример. Трябва да се подходи внимателно за да сме сигурни, че сеитбооборотът е 
осъществим от гледна точка на: 

• пазари или произведена продукция, 
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• агрономически критерии, особено риск от болести, 
• наличие на работна ръка и техника по време на пиковите сезони и 
• наличие на вода за напояване и капацитет на напоителната система 

 
 
Стъпка 6. Оценка  на  финансовите  предимства  на отглеждане  на  култури 
                    при  поливни  условия в сравнение с неполивни  условия. 
 
Разликата между средната годишна печалба от поливното и неполивно земеделие 
дава допълнителната печалба или “добавената стойност”, дължаща се на напояването. 
В Таблица 5 е даден пример за земеделско стопанство от 50 декара. Допълнителните 
приходи могат да бъдат изразени като процент на нарастване спрямо печалбата. 
Земеделският стопанин  трябва да прецени дали този процент на нарастване е 
достътъчно висок от гледна точка на допълнителните разходи и рисковете, които той 
поема. 
 
В Таблица 6 са дадени водните маси, необходими за напояването на всяка култура и 
на площите, които земеделското стопанство  напоява като цяло. Приносът на 
напояването може да се изрази чрез допълнителни приходи в лв/м3. 
 
В някои случаи земеделските стопани трябва да направят допълнителни вложения, 
свързани със съоръжения за напояване, като помпи и дъждовални машини. За това 
може да са необходими заеми с погасяване на съответни лихви. Годишните 
изплащания по заемите могат да се разхвърят за цялата напоявана площ и да се 
отразят в бюджетите на напояваните култури като средна годишна вноска на декар. 
 
  Стъпка 7  Анализ  за  чувствителност  за ключовите  допускания  и  
                    предположения,  особено  относно  цените  на  продуктите. 
 
Бюджетите на културите, коментирани по-горе, са изчислени на базата на това, “какво 
може да бъде”. Те са добри дотолкова, доколкото направените предположения и 
приемания са правилни. Вложенията и продукцията в действителност може да не са 
такива, каквито сме предположили, че ще бъдат, нито пък цените да са такива, каквито 
са в модела. Някои цени на вложенията могат да нарастнат повече, отколкото се 
очаква, а някои от цените на продукцията да паднат под прогнозните нива. Всички тези 
промени могат да окажат влияние върху целесъобразността от напояването. 
 
Анализът за чувствителност определя онези фактори, които могат да окажат най-силно 
влияние, както и възможността промените на тези ключови фактори да направят 
напояването невъзможно. В по-широк аспект, ключовите фактори са добивите и 
входните и изходни цени за производството на повечето от напояваните култури. В 
Таблица 7 е дадено влиянието, което оказва промяната (изразена в %) на стойността 
на една променлива върху допълнителната печалба, получена в резултат на 
напояването. Друга възможност е да се определи процентата промяна на 
променливата, която ще направи напояването по-непривлекателно в сравнение с 
неполивното земеделие. Тази стойност се нарича критична (превключваща) стойност. 
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Например, в Таблица 7 нарастване на цената на водата с 215% би направило 
напояването финансово губещо. 
 
Финансов анализ на напояването - от гледна точка на сдружението за напояване 
  
Гореописаните стъпки на финансовия анализ представляваха гледната точка на един 
земеделски стопанин/водоползвател. Водното сдружение обаче  може да се нуждае 
като цяло от по-широк поглед върху предложената схема за определяне ефекта от 
напояването. Водното сдружение може да поеме отговорността за възстановяване или 
реконструиране на напоителната  система, което е свързано с първоначални капитални 
разходи. Възможно е да е необходимо да се покрива (връща) част  от инвестиционните 
разходи или цялата им сума. За експлоатация и управление на системата ще са 
необходими годишни оборотни средства и т.н. 
 
 Водното сдружение  трябва да възстановява разходите по експлоатация и управление, 
заедно с част от капиталните разходи, чрез събиране на такси от своите членове. Също 
така може да се създаде фонд за бъдещи капитални инвестиции, като смяна на 
помпите или различни строителни работи. Средствата за този фонд също ще се 
набират чрез вноски от членовете на сдружението. 
 
Водното сдружение за да съществува  трябва всяка година да си  съставя бюджет, с 
изчислени средни годишни разходи на декар, за изграждане и експлоатация на 
напоителната система. Бюджетът трябва да включва първоначалните капитални 
разходи, разпределени за целия живот на системата, за да се получи годишна 
капитална такса плюс годишни разходи за експлоатация.  
 
 

Блок 3 
Видове разходи и постъпления на  водните сдружения за напояване 
 
Разходи 
Капитални 
• Подравняване на терени 
• работи по водоизточника 
• строителство, инфраструктура 
• оборудване, техника 
• помпени станции 
• разпределение, доставка, подаване на вода и измервателни уреди 
• амортизационни отчисления 
Оборотни 
• експлоатация и поддръжка 
• енергия 
• ремонти и поддръжка 
• такси за водочерпене и такси плащани на други агенции 
• други услуги, предоставяни на членовете на водното сдружение 
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Постъпления 
Членски внос, такси за вода, приходи от други услуги и други приходи 
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Приложениеие 1 
 
СРЕДНИ  НАПОИТЕЛНИ  НОРМИ  ЗА  ОСНОВНИТЕ  СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ  

ЗА  УСЛОВИЯТА  НА  БЪЛГАРИЯ 
 

Селскостопански 
култури 

Средна  
напоителна норма 

(м3/дка) 

Брой поливки за 
вегетационния 

период 

Период на про-
веждане на по-
ливките (месец) 

пшеница 60-120 2 IX÷X;  IV÷V 
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ечемик 60-120 2 IX÷X;  IV÷V 
царевица за зърно 240 - 300 4 - 5 V÷VIII 
силажна царевица- 
І култура 

240 - 300 4 - 5 V÷VIII 

слънчоглед 120 - 180 2 - 3 V÷VII 
захарно цвекло 240 - 360 4 - 6 VI÷VIII 
соя 180 - 240 3 - 4 V÷VIII 
люцерна 240 - 300 5 - 6 V÷IX 
тютюн -едролистен 150 - 270 4 - 5 V÷VIII 
овощни дървета 300 - 360 5 - 6 V÷VIII 
лозя   120 - 180 2 - 3 V÷VII 
домати 350 - 390 9 - 10 V÷IХ 
картофи 160 - 200 2 - 3 V÷VII 
пипер 390 - 430 9 - 10 V÷IХ 
патладжан 180 - 240 3 - 4 V÷IХ 
зеле 270 - 310 4 - 6 VII÷ІХ 
фасул 60  1 VII 
ориз 2 000 - 3 000 непрекъснат режим V÷VIII 

 
Забележка: Посочените стойности са при 50% и 75%  обезпеченост на напоителната норма за 
основните агроклиматични райони в страната и най-разпространените почвени типове. Данните са в 
съответствие с разработката на  Института по хидротехника и мелиорации “ Райониране поливният 
режим на селскостопанските култури”с автори Т.Захариев и колектив. 
 

Приложение 2 
ПРИМЕРНА  СПРАВКА 

за напояваните култури и необходимите обеми вода за напояване  
на водоползвателя ...................................................................................................., член 
на  водно сдружение за напояване , .........................................................,        за 1999 г. 
 
 Вид  на   

напояваната култура 
Площ 

 
 

(дка) 

Поливна 
норма 

 
(м3/дка) 

Време за 
подаване 

на  
водата 

Подаден 
воден 
обем 

Дата и 
подпис при 
подаване 
на водата 

1. Тютюн             общо:      
2. Картофи          общо:      
3. Царевица        общо:      
4. Лозя                 общо:      
         ВСИЧКО : 
 

      Попълнил  справката: 
 

 
Приложение 3 

 
 

ПОДХОДЯЩИ ПОЛИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
КУЛТУРИ ЗА УСЛОВИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 
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Селскостопан-
ски култури 

Начин на 
подаване 
на водата 

Подходяща поливна технология 

пшеница  и гравитачно гъвкави полиетиленови тръбопроводи ∅ 200 ÷ 300 мм 
 ечемик напорно широкозахватна дъждовална техника, ленточно дъждуване 

царевица за гравитачно гъвкави полиетиленови тръбопроводи ∅ 200 ÷ 300 мм 
зърно и силаж напорно широкозахватна дъждовална техника,ленточно дъждуване;ПДИ-20(К) 

слънчоглед гравитачно гъвкави полиетиленови тръбопроводи ∅ 200 ÷ 300 мм 
 напорно широкозахватна дъждовална техника,ленточно дъждуване;ПДИ-20(К) 

захарно цвекло гравитачно гъвкави полиетиленови тръбопроводи ∅ 200 ÷ 300 мм 
 напорно широкозахватна дъждовална техника,ленточно дъждуване;ПДИ-20(К) 

соя гравитачно гъвкави полиетиленови тръбопроводи ∅ 200 ÷ 300 мм 
 напорно широкозахватна дъждовална техника,ленточно дъждуване;ПДИ-20(К) 

люцерна гравитачно гъвкави полиетиленови тръбопроводи ∅ 200 ÷ 300 мм 
 напорно широкозахватна дъждовална техника,ленточно дъждуване;ПДИ-20(К) 

грахово-житни гравитачно гъвкави полиетиленови тръбопроводи ∅ 200 ÷ 300 мм 
смески напорно широкозахватна дъждовална техника,ленточно дъждуване;ПДИ-20(К) 

овощни гравитачно гъвкави полиетиленови тръбопроводи ∅ 200 ÷ 300 мм 
дървета напорно капково напояване; микродъждуване 

лозя гравитачно гъвкави полиетиленови тръбопроводи ∅ 200 ÷ 300 мм 
 напорно капково напояване; микродъждуване 

домати гравитачно гъвкави полиетиленови тръбопроводи ∅ 100 ÷ 200 мм 
 напорно различна дъждовална техника, капково напояване 

картофи гравитачно гъвкави полиетиленови тръбопроводи ∅ 200 ÷ 300 мм 
 напорно различна дъждовална техника 

пипер гравитачно гъвкави полиетиленови тръбопроводи с различен диаметър 
 напорно различна дъждовална техника 

патладжан гравитачно гъвкави полиетиленови тръбопроводи ∅ 200 ÷ 300 мм 
 напорно различна дъждовална техника 

зеле гравитачно гъвкави полиетиленови тръбопроводи с различен диаметър 
 напорно различна дъждовална техника 

фасул гравитачно гъвкави полиетиленови тръбопроводи ∅ 200 ÷ 300 мм 
 напорно широкозахватна дъждовална техника,ленточно дъждуване ПДИ-20(К) 

ориз гравитачно поливане чрез заливане в басейни 

 
Забележка: Диаметърът на гъвкавите полиетиленови тръбопроводи и вида на дъждовалната техника се 
определят според големината на напояваната площ и пропускателната способност на напоителната инфраструктура 
в разглеждания случай. 
В Института по хидротехника и мелиорации има разработени класьори с подробно описание на всяка поливна 
технология, приложима за условията на България. 
 

 
 

Приложение 4 
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ПРИМЕРЕН  ЛИЧЕН  КАРТОН  
 
 

на индивидуалния член на Водното сдружение за напояване  
 

в......................................................................................... 
 
 
 
 
1. Име, презиме и фамилия на водоползвателя: 
....................................................................................................................................... 
 
2. Възраст и образование: ................................................................................ 
 
3. Общ размер на притежаваната (ползвана) земя: 
.......................................................................... 
 
4. Документ за собственост на земята(за отдаване под аренда): 
.......................................................................... 
  
5. Член на организацията от ................................................................................... 
 и Nо на протокола на решението за приемането му ........................................ 
 
6. Платен встъпителен членски внос .................................................................... 
 
7. Заемани длъжности в организацията ................................................................. 
 
Приложения: 
 
  1.Скица на напоителната инфраструктура, свързана с площта на 
              водоползвателя                      
 2. Опис на съоръженията за напояване и измерване на водата 
 
 
 
Забележка: В случай на членуване на земеделска кооперация във водното сдружение ,  
                          се попълват данните на кооперацията и данните на нейния  ръководител. 


