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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Успехът в създаването и дейността на сдруженията за напояване (СН) в България в 

момента и през следващите години е от изключително значение и необходимо условие за 

извършване на преструктуриране и развитие на подсектора “Напояване” и адаптирането му към 

новите условия и форми на земеползване, както и за въвеждане на принципите и постановките 

за рационално управление и използване на водните ресурси в поливното земеделие на страната 

в съответствие с изискванията на националната и европейска политика в областта на водите. 

Само прехвърлянето на управлението на цели или на отделни подходящи части от 

напоителните системи на водоползвателите и поемането от тях на отговорността за тяхната 

експлоатация и поддържане може да доведе до подобряване на ефективността в използването 

на съоръженията и извеждане от кризата, в която се намира в момента поливното земеделие в 

България. 

Периодът след влизане в сила на Закона за СН (2001 г.) досега и особено след създаването 

на Изпълнителната агенция по хидромелиорации се характеризира с активна дейност по 

създаване на СН в различни райони на страната. Една част от новообразуваните СН започват 

самостоятелна дейност, но има и такива, които поради различни причини остават формални. 

Очевидно създаването и превръщането на СН в активен участник в управлението на 

напояването ще бъде труден и продължителен процес, за реализирането на който е необходимо 

използването на подходящи решения при провеждане на процедурите и оказването на 

необходимата им помощ във всички аспекти на тяхната дейност. 

С оглед извършването на правилна оценка на приложимостта на разработените и 

прилагани в подсектора нормативна уредба и подходи на реализиране на съвместното 

управлението на напояването, както и за подпомагане на следващите стъпки за 

преструктуриране и развитие на напояването в страната, е от голяма важност още в началния 

етап от дейността на СН да се разполага с информация за:  

 състоянието на изградената на територията на СН напоителна  

инфраструктура 

 необходимостта от приоритетно възстановяване на разрушената  

инфраструктура    

 функционалността и устойчивостта на СН 

 устойчивостта на поливното земеделие на територията на СН 

Във връзка с това са проведени проучвания в три пилотните райони на България на 10 СН, 

функциониращи при представителни за страната и подсектора условия с ясно изразен от 

земеделските производители интерес към напояването, както следва: 
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Район Варна   

 СН “Чайка 99” – с. Крапец, община Шабла 

 СН “Иречек” – с. Иречек, община Каварна 

 СН “Кръстьо Раковски” – с. Раковски, община Каварна 

 СН “Лъджа-Каварна-2” – гр. Каварна, община Каварна 

 СН “Белгун” – с. Белгун, община Каварна 

Район Пловдив 

 СН “Урожай” - с. Стрелци, община Брезово 

 СН “Старосел” – с. Старосел, община Хисар 

 СН “Чоба“ – с. Чоба, община Брезово 

 СН “Борец” – с. Борец, община Брезово 

Район Нова Загора   

 СН “Кортен-изток” - гр. Нова Загора, община Нова Загора 

Проучванията са извършени чрез осъществяване на посещения на пилотните СН и 

провеждане на интервюта с техните ръководства и с отделни членове на СН, събиране и анализ 

на наличната и на допълнителна информация за пилотните райони и СН, извършване огледи на 

място, полски измервания и заснемания на ползваната от СН напоителна инфраструктура, 

оценка на условията в площите на СН и на параметрите на съоръженията, определяне на 

количеството на необходимите ремонтно-възстановителни работи по инфраструктурата, оценка 

на възможните и подходящите за използване при конкретните условия поливни технологии и 

техника, аналитична работа по анализиране на събраната информация и оценка на различните 

аспекти на създаването и функционирането на СН.  

 

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПИЛОТНИТЕ СДРУЖЕНИЯ ЗА НАПОЯВАНЕ 

 

Изследваните 10 пилотни СН са разположени в райони на България с представителни 

почвено-климатични условия и се отличават с голямо разнообразие по отношение на размер и 

разположение на територията, членски състав, учредено право на ползване на изградената 

напоителна инфраструктура, вид и структура на отглежданите земеделски култури, вид на 

водоизточниците и начин на доставяне на водата за напояване, тип и състояние на 

напоителната инфраструктура, вид и структура на отглежданите земеделски култури, прилагани 

поливни технологии и техника, организационно и финансово състояние и т.н.   

Пет от СН са разположени в Североизточна (СН “Чайка 99”, СН “Иречек”, СН 

“Кр.Раковски”, СН “Лъджа-Каварна-2” и СН “Белгун”) и пет – в Централна Южна България  

(СН “Урожай”, СН “Старосел”, СН “Чоба”, СН “Борец” и СН “Кортен-изток”). Общата им 

площ е 9 093,4 ха, като с най-малка площ е СН “Белгун” (156,0 ха), а с най-голяма - СН “Чоба” 

(2 519,2 ха) и СН “Старосел” (2517,4 ха). Всички СН са учредени в съответствие с разпоредбите 

на Закона за сдружения за напояване (2001 г.). Част от тях са преобразувани в СН от 

организации на водоползватели за напояване, образувани в периода 1997-1999 г. (СН “Чайка 

99”, СН “Иречек”, СН “Кр.Раковски”, СН “Лъджа-Каварна-2” и СН “Кортен-изток”), а 

останалите са новообразувани СН. Учредяването на СН е извършено през периода 2002-2003 г.  

Всички СН са регистрирани от съответния окръжен съд.  

Ръководните органи на СН са избрани в съответствие със Закона за СН. Общите им 

събрания имат състав от 15 (СН “Кортен-изток”) до 790 (СН “Старосел”) члена. Управителните 

и Контролните съвети са съответно от 5 и 3 члена. От членовете на СН преобладават 

изключително физическите лица и собствениците на земеделска земя. Юридически лица има в 

СН “Старосел”  (5 бр.), в СН “Чайка 99” и СН “Раковски” (по 1 бр.). С най-голям брой 

арендатори са СН “Белгун” (7 бр.), СН “Чайка 99” (4 бр.), СН “Лъджа-Каварна-2” и СН 

“Кортен-изток” (по 3-ма). Средно един член на СН притежава от 1,7 ха (СН “Старосел”) до 30 

ха (СН “Кортен-изток”) земеделска земя, като при повечето от тях този размер е 1,7-5,5 ха.  
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Собствеността на напоителната инфраструктура преди прехвърлянето й на СН е 

била държавна (СН в район Варна и за част от съоръженията на СН “Урожай” и СН “Кортен-

изток”) и общинска (СН от районите Пловдив и Нова Загора). При СН, на които е прехвърлена 

инфраструктура от активите на “Напоителни системи” ЕАД, е учредено безвъздмездно право за 

ползване с подписване на  необходимите документи. При останалите СН е извършено 

прехвърляне на напоителната инфраструктура като собственост от съответните общини. 

 

ІІІ. ПОЧВЕНО-МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ В ПИЛОТНИТЕ РАЙОНИ 

   

Район Варна се характеризира се със сума на средните денонощни температури на въздуха 

за вегетационния период на земеделските култури (м. април-септември) от 3 000-3 250 мм и 

сума на валежите за същия период от 210-215 мм. Малките количества валежи, неравномерно 

разпределени, особено през м. юни-септември, налага напояването на традиционните за района 

култури, предимно зеленчуци и бостани. Почвеният тип е излужен чернозем, с богат хумусен 

хоризонт, висока водозадържаща способност в повърхностния слой и влагозапас от около 170 

мм. 

Райони Пловдив и Нова Загора се характеризират се със сума на средните денонощни 

температури на въздуха за вегетационния период на културите от 3472-3486
о
С. За същия 

период валежите са 303-320 мм и са много неравномерно разпределени и недостатъчни за 

отглежданите култури, което налага тяхното напояване. Почвеното разнообразие е много 

голямо, но преобладават излужени черноземи смолници, излужени канелени горски и 

алувиално-делувиални почви, които са с добра влагоемкост, средно до тежки по механичен 

състав, с хумусен хоризонт 30-50 cм,  продуктивен влагозапас от около 160-170 мм. 

 

ІV. НАПОЯВАНИ КУЛТУРИ В СДРУЖЕНИЯТА ЗА НАПОЯВАНЕ 

 

Почвено-метеорологичните условия в района на Варна и възможностите за напояване са 

предопределили зеленчуците (основно пипер) като традиционна култура. Отглежда се 

предимно червен и зелен пипер с много високо качество. Агротехниката е класическа, но не 

винаги се спазва правилно сеитбообръщение. За получаване на високите добиви (30-40 т/ха) в 

средна година са необходими 8-10 бр. поливки с поливни норми от 600-1000 м
3
/ха  в 

зависимост от начина на напояване (дъждуване и гравитачно). Царевицата за зърно е втората 

култура, която се отглежда на големи поливни площи. Добивите от нея в района достигат до 10-

12 т/ха при 3 бр.  поливки с поливна норма 600 м
3
/ха с дъждуване и до 1200 м

3
/ха с гравитачно 

напояване. Отглежда се и хибридна царевица с добро качество и добра изкупна цена. На 

останалите поливни площи се отглеждат бостани и други зеленчуци (домати, патладжани, лук, 

праз, зеле като втора култура). На тях се подават по 3 до 6 бр. поливки. Отглежда се и 

слънчоглед, предимно без напояване. Зимните житни култури и слънчогледа са подходящи 

предшественици за интензивните зеленчуци. 

В райони Пловдив и Нова Загора също се отглеждат разнообразни земеделски култури. С 

напояване се отглеждат главно зеленчуци (пипер, домати, лук, зеле и др.), трайни насаждения и 

др. Зеленчуците обикновено се напояват гравитачно с големи поливни норми (1000-1200 м
3
/ха). 

От трайните насаждения се отглеждат ябълки, сливи, лозя и рози  

(СН “Урожай”, СН “Старосел”). Поливките се извършват предимно гравитачно, но има 

изградени площи и с дъждуване и капково напояване. Царевицата също е традиционна култура 

и се отглежда с 2-3 бр. поливки, предимно гравитачно, с поливни норми от 1100-1300 м
3
/ха. Без 

напояване от нея се получават около 50 % по-ниски добиви в сравнение с напояваната (4-5 

т/ха). В СН "Кортен-изток” се отглеждат с напояване и захарно и кръмно цвекло, което с 2-3 бр. 
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поливки дава по 40 т/ха добив. В районите се отглеждат и зимни-житни (пшеница, ечемик) и 

пролетни (слънчоглед, просо, царевица и др.) култури, всички подходящи предшественици, 

които вземат участие в сеитбооборота на културите.  

 

V. ИЗГРАДЕНА НАПОИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА  

     СДРУЖЕНИЯТА ЗА НАПОЯВАНЕ 

 

Общо площите с изградена инфраструктура на СН са 8 463,3 ха. Само при СН “Иречек” и 

СН “Чоба” изградените поливни площи са с по-малък размер от тази на територията на СН 

(съответно 92% и 72% от нея). Площите с годна инфраструктура (4 633,5 ха) представляват 23 

% (СН “Старосел”) до 95 % (СН “Кр.Раковски”) от тези с изградена инфраструктура, като при 

повечето СН този процент е 50-65 % (средно 55 %). Това свидетелства за състоянието на  

напоителна инфраструктура и за необходимостта от нейното възстановяване. Членовете на СН 

притежават общо 7 407,9 ха земеделски земи (средно 81 % от  територията им). При СН “Чайка 

99”, СН “Иречек”, СН “Белгун”, СН “Урожай”, СН “Чоба” и СН “Борец” тази площ обхваща 

територията им, а при останалите - тя е по-малка (52-73 % от общата площ )(Табл. 1).  

При СН в район Варна разполагаемото количество вода не е достатъчно за напояването на 

цялата им площ (с изключение на СН “Чайка 99”). Водообезпечени са около 150 ха, като 

усвояването на нови водоизточници в района е скъпо мероприятие. При СН в районите на 

Пловдив и Нова Загора водата във водоизточниците е достатъчна за напояване на цялата им 

поливна площ.  

За водоизточник на поливните си площи СН използват вода от: 

 подземни води – чрез дренажни канали (СН “Чайка 99”), дълбоки и плитки  

сондажни кладенци (останалите СН в район Варна )  

 язовири, като при помечето собствения им водосбор не е достатъчен и това  

налага допълването им с вода от напоителни канали, стопанисвани от “Напоителни системи” 

ЕАД – СН “Урожай” (7 бр. язовири), СН “Старосел” (6 бр.), СН “Чоба” (8 бр.) и СН “Борец” ( 6 

бр.)  

 язовир  “Жребчево” и напоителната система “Средна Тунджа” , стопанисвани  

от “Напоителни системи” ЕАД, както и няколко малки язовири, зареждани от тях  

Водата за напояване се доставя от: самите СН (всички СН в район Варна и СН 

“Старосел”); СН и “Напоителни системи” ЕАД (СН “Урожай”, СН “Чоба” и СН “Борец”) и 

“Напоителни системи” ЕАД (СН “Кортен-изток”). 

Водата от разпределителната напоителна мрежа се подава в площите на членовете на СН 

гравитачно и помпено. При СН в район Варна водата от сондажните кладенци помпено се 

подава в изравнители и от там също помпено - в стационарната мрежа. Във всички СН в район 

Пловдив посредством открити канали и напорни тръбопроводи водата се разпределя 

гравитачно върху площите. В СН “Кортен-изток” водата се подава гравитачно от съоръженията 

на напоителна с-ма ”Средна Тунджа”.  

В най-общ вид напоителната инфраструктура на СН се състои от: 

 водовземни съоръжения от подземни води - открити дренажни канали 

(СН “Чайка 99”) и дълбоки и плитки сондажни кладенци (СН “Иречек”, СН “Кр.Раковски”, СН 

“Лъджа-Каварна-2”, СН “Белгун”)  

 язовири и водовземания от основните им изпускатели - СН“Урожай”, 

СН “Старосел”, СН “Чоба” и СН “Борец”   

 водовземни съоръжения от напоителни съоръжения  - СН “Кортен-изток” 

 изравнители –  всички СН от район Варна   

 повдигателни и дъждовални помпени станции – всички СН от район Варна   

 напорни и деривационни тръбопроводи и канали – СН “Чайка 99”,  

СН “Урожай”, СН “Старосел”, СН “Кортен-изток”  
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 главни и разпределителни тръбопроводи – СН от райони Варна и Нова Загора   

 главни напоителни канали и разпределителна мрежа от блокови и групови  

открити канали – всички СН от район Пловдив 

 съоръжения по напоителната тръбна и канална мрежа - водовземни възли -  

хидранти, въздушници, изпразнители, мост канали, вододели  и др. – всички СН 

 вътрешностопанска напоителна мрежа – всички СН 

Прилаганите в СН  технологии и техника за напояване са: 

 гравитачно по бразди - СН “Чайка 99”, СН “Урожай”, СН “Борец”, СН “Чоба”, СН  

“Старосел” и СН “Кортен-изток”  

 дъждуване чрез използване на дъждовални крила “Волжанка” (СН “Иречек”,  

СН “Кр.Раковски”, СН “Лъджа-Каварна-2”, СН “Белгун”), дъждовални машини тип 

“Фрегат”(СН “Белгун”), ИДЛ-100 и “Ocmis” (СН “Белгун” , СН “Кортен-изток”), тръби от 

полустационарни дъждовални инсталации  

 капково напояване на ябълкова градина (СН “Старосел”) 

В нито едно от СН не се извършва измерване на използваната вода за напояване. 

Количеството й се определя на базата на заявените за напояване площи и опредлен  размер на 

поливните норми за различните напоявани култури.  

 

VІ. СЪСТОЯНИЕ НА НАПОИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И 

НЕОБХОДИМОСТ  

      ОТ ПРИОРИТЕТНОТО Й ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  

 

Състояние на напоителната инфраструктура  

Част от съоръженията на напоителната инфраструктура на територията на СН  

са в лошо техническо състояние, изразяващо се в амортизирани потопяеми помпи, напорни 

колони и арматури на сондажните кладенци, необорудвани и неизползваеми сондажни 

кладенци и други съоръжения; амортизирани помпени агрегати, износено инсталации, 

ел.оборудване и др. на повдигателните и дъждовалните помпените станции; помпени агрегати с 

голяма мощност и неоптимизиран режим на работа; обрушвания по водния откос и пропадания 

и слягания по короната на стената на язовирите, липса на опорна мрежа за контрол на слягането 

й; нарушена цялост на облицовката на изравнителите и наличие на каверни; разрушени и 

амортизирани тръби и участъци на напорни тръбопроводи, на главните и разпределителните 

тръбопроводи на напоителната мрежа; разрушени или откраднати съоръжения по напорната 

тръбна мрежа; амортизирани и разрушени участъци от главните напоителни, деривационни и 

групови канали;  открити необлицовани канали с нарушено напречно съчение и обрушвания по 

откосите по вътрешноканалната мрежа; разрушени съоръжения по каналната мрежа; напояване 

предимно по гравитачен начин, свързан с големи разходи за вода и за поливачи, опасност за 

ерозия на почвата при площи с по-голям наклон на терена;  липса на поливна техника, 

използване на технологии и техника за дъждуване с амортизирани елементи; липса на 

водомерни съоръжения; лошо състояние на сградите на помпените станции; липса на 

оборудване за управление на напояването и на технически и транспортни средства за 

комуникации и др. 

Вследствие на това е нарушена цялостта на напоителните съоръжения, водата не може да 

се доставя до всички поливни участъци, големи са загубите на вода и разходите за напояването, 

налице е недостиг на вода, използваната вода не се  измерва, лошо състояние на сградите и 

оборудването, невъзможно е правилно и срочно изпълнение на дейностите по управление, 

поддържане и експлоатация на  инфраструктурата поради липса на технически средства за 

комуникации и др. 

Всички тези напоителни съоръжения се нуждаят от ремонт, възстановяване и доставка на 

ново оборудване и съоръжения, като с реализирането им рискът от аварии на напоителната 



 6 

инфраструктура ще бъде сведен до минимум, ще се реализира икономия на вода, намали 

себестойността, цената и разходите за доставката й. 

 

Потребност от ремонтно-възстановителни работи на напоителната  

инфраструктура 

Съоръженията за възстановяване и приоритетите на ремонтните работи са предложени от 

Управителните съвети на СН и са уточнени след обсъждането им с  консултантския екип. За 

всяко СН са разработени по няколко варианта на комплекти от съоръжения за възстановяване.  

Предлагат се за изпълнение такива варианти на ремонтно-възстановителните работи при 

всички СН, които по-пълно отговарят на исканията на СН и включват всички необходими 

действия за отстраняване на проблемите в  съществуващата инфраструктура и за правилно 

управление на СН и провеждане на поливния процес на територията им.  

Включените съоръжения за възстановяване в предложения вариант за всяко СН (І-ви) са 

(Табл. 2):  

 помпени станции, напорен тръбопровод, участъци и тръбопроводи от  

напоителната тръбна мрежа (СН “Чайка 99”), дълбоки и плитки сондажи, изравнители, помпена 

станция и разрушени участъци от тръбната напоителна мрежа (“СН “Иречек”, СН 

“Кр.Раковски”, СН “Лъджа-Каварна-2” и СН “Белгун”) 

 стени на язовири, главни и разпределителни тръбопроводи от напоителната  

мрежа, открити напоителни канали и др. (СН “Урожай”, СН “Старосел”, СН “Чоба” и СН 

“Борец”), помпена станция, допълнителни тръбопроводи и др. (СН “Кортен-изток”) 

Останалите варианти със съоръжения за възстановяване обхващат в различна степен 

минимума от необходими мерки за възстановяване само на най-важните съоръжения от 

напоителната инфраструктура на СН. 

 

Потребност от поливна техника 

СН с редки изключения не използват съвременна поливна техника, а наличната е с 

амортизирани елементи, които трудно могат да бъдат заменени. Разполаганата поливна техника 

от всички СН е недостатъчна. В СН няма нагласа за промяна на поливната техника. Основните 

причини за това са в нежеланието на водоползвателите да променят прилаганата поливна 

технология и в непознаване на друга техника, която може да бъде закупена и да се използва при 

същите култури. На територията на СН има подходящи условия и възможности за 

осъвременяване на поливните технологии и използване на нова нисконапорна и  

водоспестяваща техника. Използването на такива технологии и техника, особено в района на 

Варна, където има недостиг на вода за напояване на всички поливни площи, ще позволят да се 

икономисва вода и да се намалят разходите за напояването.  

Предлаганата за доставка и въвеждане в действие поливна техника е съобразена с 

напояваните в СН култури и техните възможности да я закупят:  

 нисконапорни мобилни дъждовални инсталации от полиетиленови тръби  

 кръгово въртяща дъждовална машина  

 лентова дъждовална машина, комплект с дъждовално крило  

 мобилни моторопомпени агрегати   

 инсталации за капково напояване  

 

Потребност от оборудване и съоръжения за управление на напояването  

Във връзка с управление на напояването, определяне на използваната вода и заплащането 

на таксите за водоползване съгласно Закона за водите, както и за изпълнение на изискванията 

за правилна и безопасна експлоатация на съоръженията от напоителната инфраструктура всяко 

СН се нуждае от доставка и използване на  следното най-важно оборудване и съоръжения: 

 метеорологична площадка с дъждомер, термометър и друго оборудване 
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 водомерни постове на различни напоителни съоръжения  

 геодезична опорна мрежа на язовирите с визирно нивелачни стълбове и  

напречен профил с фиксирани точки за следене на сляганията по стените им 

 

Потребност от оборудване за офиса на СН 

СН нямат оборудване и средства за комуникации, което затруднява и прави невъзможно 

срочното изпълнение на дейностите по поддържане и експлотация на напоителната 

инфраструктура и управление на поливния процес. Във връзка с това е наложително всяко СН 

да ползва подходящо помещение за офис и да се достави необходимото оборудване и средства:   

 офис оборудване – мебели, компютърна система, телефон и факс   

 транспортни средства – високопроходим автомобил и мотопеди  

 

Необходими инвестиции за възстановяване на напоителната  

инфраструктура, доставка на поливна техника и оборудване  

Определени са приоритетите за възстановяване на напоителните съоръжения и доставката 

на предвидените поливна техника и оборудване за всяко СН, както и на необходимите 

инвестиции за изпълнението им.  

Най-големи инвестиции за възстановяване на инфраструктурата по предложените 

варианти са необходими на СН “Чоба” (665 350 лв) и СН “Старосел” (660 350 лв), което е 

обяснимо предвид големия размер на тяхната територия (1 810 и 2 517,4 ха), което прави по 

съответно по 367,6 лв/ха и 262,3 лв/ха. Следват СН “Чайка 99” с инвестиции от 582 922 лв (1 

791,4 лв/ха), СН “Урожай” с 525 750 лв (701 лв/ха) и СН “Борец” с 472 750 лв (427,6 лв/ха) 

(Табл. 3). 

По размер на инвестициите за 1 ха, СН в район Варна, независимо от по-ниския размер на 

общите инвестиции (изключение само на СН “Чайка 99”), имат по-високи стойности от 972,8 

лв/ха (СН “Кр.Раковски”)  до 2 157,6 лв/ха (СН “Белгун”). Това е реално предвид както на вида 

на предвидените за възстановяване напоителни съоръжения, така и на обема на необходимите 

ремонтни работи по тях. За СН в районите на Пловдив и Нова Загора инвестициите за 1 ха са в 

границите от 262,3 лв/ха (СН “Старосел” ) до 701 лв/ха (СН “Урожай”).   

За реализиране на проекта по първите варианти за 10-те СН са необходими общо 4 423 

192 лв или средно от 522,6 лв/ха (около 326,6 USD/ха).    

При реалното недобро състояние на основните съоръжения на СН, определените 

инвестиции за възстановяване на напоителната инфраструктура не са големи.  

 

Възможности за увеличаване на напояваните площи на СН  

В почти всички СН са налице реални възможности за увеличаване на напояваните площи 

на територията им, както и за включване на нови членове и разширяване на поливните площи 

през следващите години. Това зависи от успешното изпълнение на предвидените ремонтно-

възстановителни работи и доставката на необходимото оборудване и поливна техника. С 

разширяването на напояваните площи ще се увеличи водоползването и това ще доведе до 

намаляване на себестойността и цената на водата и общо на разходите за напояването.  

 

VІІ. ФУНКЦИОНАЛНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА СДРУЖЕНИЯТА ЗА 

НАПОЯВАНЕ  

 

Юридически статус 

Проучванията на проведените процедури и на наличната документация, свързани с 

подготовката, учредяването и регистрацията на СН, както и с поетите от тях  права върху 

напоителната инфраструктура от една страна и от друга - съпоставката им с условията и 

процедурните правила на Закона за СН с оглед установяване на тяхното съответствие и оценка 
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развитието на процеса, показват, че правното положение на учредяването и регистрацията на 

СН и предоставеното право на ползване или собственост на напоителната инфраструктура на 

територията им нямат недостатъци, които да се отразяват на тяхната валидност. Установените 

пропуски и  несъответствия на отделни документи с нормативните изисквания са незначителни 

и  за това са неправени препоръки относно необходимите мерки за тяхното отстраняване. 

Направени са препоръки и по някои правни въпроси със специфичен характер, свързани с 

организацията и провеждането на дейността на СН, решаването на които би спомогнало за 

тяхното укрепване.  

 

Използваемост на поливните площи 

При анализите за оценка на функционалността и устойчивостта на СН като критерии са 

използвани следните показатели: 

 коефициент на структурна функционалност, представляващ отношението на  

размера на технически годната напоителна инфраструктура и общия размер на изградените 

поливни площи; приета е скала за оценка: при стойност на коефициента 0,7-1 - висока; 0,5-0,7 - 

много добра; 0,3-0,5 - добра и под 0.3 - незадоволителна оценка 

 коефициент за използваемост на поливните площи, представляващ  

отношението на реално напоявани и годните за напояване площи на СН; приета е същата скала 

за оценка 

 перспективи за увеличаване на напояваните площи на СН   

Коефициентът на структурна функционалност варира от 0,24 за СН “Старосел” до  

1,0 при СН “Чайка 99” и СН “Кортен-изток”. С най-висока оценка са тези СН, които имат по-

продължителна дейност – СН “Чайка 99”, СН “Иречек”, СН “Кр.Раковски”, СН “Лъджа-

Каварна-2”, СН “Борец” и СН “Кортен-изток” (Табл. 4). Всички СН се  определят като 

устойчиви предвид срока на тяхното функциониране и наличието на водещи със своите “добри 

практики” СН. 

Използваемостта на годните за напояване площи също е сравнително висока. В район 

Варна, където всички СН без СН “Урожай 99”, имат коефициент над 0,60, докато в районите на 

Пловдив и Нова Загора с най-нисък коефициент са СН ”Чоба” (0,25) и СН “Борец” (0,32). И по 

този показател с малки изключения СН се определят на устойчиви. 

Възможностите на СН за увеличаване на напояваните площи и за разширяване  

на територията с нови поливни площи се определят като реални и перспективни с оглед 

устойчивото им функциониране в бъдеще.   

 

Финансово състояние 

Анализите показват пряката връзка на финансовото състояние на СН с  

продължителността на тяхната дейност. С най-добро финансово състояние е СН “Чайка 99”. 

Някои СН от район Варна са получили субсидия за 2003 г. и 2004 г. (СН “Иречек”, СН “Лъджа” 

и СН “Кр. Раковски”). Финансовото състояние на СН е сравнително стабилно, което показва 

способността на СН да управляват ефективно стопанисваните от тях напоителни съоръжения.  

При анализите преди възстановяването на напоителната инфраструктура е използвана 

концепцията за брутния марж, който е изчислен като разлика между приходите от продажба на 

вода и променливите разходи. Брутният марж на 1 м
3
 вода при СН в район Пловдив е от 0.01 

лв/м
3
 до 0.03 лв/м

3
, а при СН в район Варна - 0.05 лв/м

3
 - 0.10лв/м

3
 вода. Брутният марж на 1 ха 

е 37-81 лв/ха (район Пловдив) и 139-250 лв/ха (район Варна) (Табл. 5). 

Събираемостта на таксите и вноските в СН е висока. Не са установени задължения към 

доставчици. Всички СН имат възможности за ползване на кредити, но с по-дълъг период на 

изплащане.  За някои от тях (СН “Чайка 99”, СН “Урожай”, СН “Старосел” и др.) изплащането 

на кредити в размер на 7-10 хил. лв годишно е напълно възможно.   
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Състоянието на СН в момента не е представително, тъй като в по-голямата си част те са в 

начален етап на функциониране, а освен това 2004 г. бе влажна с много валежи и с намален 

интерес към напояването. Възможностите на СН ще нарастнат бързо с организационното и 

финасовото им стабилизиране през следващите няколко години предвид на много добрия 

икономически ефект от напояването на отглежданите земеделски култури и реалните 

перспективи за увеличаване на напояваните им площи.  

 

VІІІ. УСТОЙЧИВОСТ НА ПОЛИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ  

 

При анализа на устойчивостта на поливното земеделие са използвани  показателите 

себестойност на водата за напояване и ефект от напояването на земеделските култури. 

 

Себестойност на водата за напояване 

Себестойността на водата като един от основните икономически показатели за дейността 

на СН е установена в три момента: 

 преди възстановяване на напоителната инфраструктура 

 след възстановяване на инфраструктурата 

 в момента на изплащане на инвестициите за възстановяването като е прието,  

че това трябва да стане еднократно за една година 

Получените резултати показват, че (Табл. 6): 

 СН се разделят в три групи: първа група – СН, в които водата се подава  

гравитачно и има относително ниска себестойност (СН “Урожай”, СН “Старосел”, СН “Чоба”, 

СН “Борец”, СН “Кортен-изток”,); втора група –СН “Чайка 99”, в което водата се подава 

помпено, но се напоява гравитачно; трета група - СН, в които водата се подава помпено и се 

дъждува и имат относително по-висока себестойност (СН “Иречек”, СН “Кр.Раковски”, СН 

“Лъджа-Каварна-2”, СН “Белгун”). 

 действителната себестойност на водата се формира при ограничени по  

размер напоявани площи при относително високи разходи за поддръжка и ремонти, тъй като 

част от напоителната инфрасктруктура е амортизирана и износена, поради което себестойността 

на водата е по-висока, която би се формирала при изпълнение на възстановителните работи 

 себестойността на водата за напояване, при условие че се изпълнят  

възстановителните работи по инфраструктурата, се намалява и е ниска, тъй като напояваните 

площи се увеличават, увеличава се водопотреблението, намаляват се разходите за ремонти и за 

електроенергия 

 при условие, че СН трябва да изплатят инвестициите еднократно в рамките на  

една година, като ги включат в себестойността на водата, тя се повишава и достига размери 

значително от досегашната, при което става непосилна за изплащане от водоползвателите. Това 

налага да се разсрочи изплащането на инвестициите най-малко за срок от 3-5 години 

 

Ефективност на напояването 

Ефектът от напояваните земеделски култури е измерен с чистия доход от 1 ха, сравняван с 

чистия доход, получаван от неполивните култури. С разликата  между тези два показателя е 

определен ефекта от напояването. 

Размерът на чистия доход от поливните площи в СН зависи от вида и структурата на 

отглежданите култури. Колкото по-високодоходни култури са те, толкова е по-висок чистия 

доход от 1ха. Най-висок чист доход има в СН “Лъджа-Каварна-2” (отглежда се пипер на 90% от 

площите), а най-нисък - в СН “Кортен-изток” и СН “Чоба” (главно царевица върху 85% от 

площите). Допълнителният чист доход от напояваните култури е от 500,9 лв/ха (СН “Кортен-

изток”) до 2 578,2 лв/ха (СН “Старосел”) и 3 094,6 лв/ха (СН “Лъджа-Каварна-2”). Този много 

висок доход от напояването е основание за повишения интерес на земеделските производители 
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във всички СН да отглеждат високодоходни (зеленчуци, овощни насаждения, лозя, рози) и 

други култури с напояване, както и да се сдружават за по-добро организиране разпределението 

на водата и провеждане на поливния процес (Табл. 7). 

 

Възможности за набиране на средствата за съфинансиране от СН на 

възстановяването на напоителната инфраструктура 

Разгледани са следните няколко варианта за набиране на средствата за съфинансиране на 

възстановителните работи от страна на СН: 

Вариант 1:  СН да набере средствата за съфинансиране от продажбите на водата за 

напояване. Приходите от водата обаче са твърде променливи за отделните години, тъй като се 

променя водопотреблението в зависимост от структурата на поливните култури и размера на 

падналите валежи 

Вариант 2: СН да набере средствата за съфинансиране под формата на еднократни вноски 

(в лв/ха). Вноските обаче могат да се окажат непосилни за членовете на СН, а ако те са 

арендатори няма да са мотивирани да влагат средства за мероприятия, ефектът от които няма да 

ползват 

Вариант 3: Средствата за съфинансиране да се осигурят от един или няколко по-едри 

водоползватели, които да ползват кредит, който впоследствие да бъде възстановен от 

останалите членове на СН за един по-продължителен период посредством цената на водата 

Вариант 4: Средствата за съфинансиране да се изплатят от някоя търговска или  

преработвателна фирма, които изкупуват земеделската продукция от членовете на СН  

В СН този въпрос бе внимателно обсъден и е уточнен поносимия размер на дела на всяко 

СН при съфинансирането на възстановителните дейности, т.е на размера на инвестициите за 

възстановителните работи. 

Установено бе следното:  

 Управителните съвети и членовете на всички СН имат желание да  

възстановят разрушената и амортизирана напоителна инфраструктура на територията си и да 

използват потенциала й за доставка на необходимата вода за напояване  

 СН със собствени средства не са в състояние да реализират необходимите  

ремонтно-възстановителни работи по инфраструктурата и се нуждаят от подкрепа  

 СН имат възможности за съфинансиране на предвидените възстановителни  

дейности  

 всички СН приемат като приемливи определените им средства за  

съфинансирането по предлагания вариант в размер на 20% от общите инвестиции 

 за отделните СН предлаганите варианти за набиране на средствата по  

съфинансирането са: 

- СН с възможности за участие в съфинансирането при разсрочване 

изплащането на средствата за период най-малко от 3-5 години, като средствата се набират чрез 

цената на водата за напояване и под формата на еднократни вноски (това е и становището на 

Управителните им съвети): СН “Лъджа-Каварна-2” (подкрепа с целеви вноски на големите 

водоползватели), СН “Белгун” (подкрепа с целеви вноски на арендаторите, които ползат 63 % 

от поливите площи на СН), СН “Старосел” (голям интерес към напояване на отглежданите 

култури от земеделска кооперация “20-ти април” , в т.ч. трайни насаждения), “Ивира Агро” 

ЕООД, София (розовите насаждения с разсадник и намерение да увеличава поливните си 

площи), “Балкан Табак” (лозови насаждения и намерения да разширява площите си) и други по-

големи земеделски производители на територията на СН, СН “Чоба” (подкрепа с целеви вноски 

на земеделската кооперация) и СН “Борец” (подкрепа с целеви вноски на най-големия 

арендатор в района) 

Подкрепата на посочените водоползватели бе изразена пред Управителните съвети на СН 

и консултантския екип.  
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- СН с възможности за участие в съфинансирането при разсрочване  

изплащането на средствата за период най-малко от 3-5 години, като средствата се набират чрез 

цената на водата за напояване, каквото е становището на Управителните им съвети: СН “Чайка 

99”, СН “Иречек”, СН “Кр. Раковски”, СН “Урожай” и СН “Кортен-изток” 

По този вариант икономическата и социална цена на участието ще се понесе по-леко от 

членовете на СН. Считаме обаче, че и при втората група СН също е реално изпълнимо 

комбинирано решение между вариантите на набиране на средствата чрез цената на водата и 

еднократни вноски за въстановителните работи, направени от всички или от отделни членове 

на СН предвид както установеното подобряване и стабилизиране на финансовото състояние на 

СН след организационното им укрепване за 2-3 години функциониране, така и големия чист 

доход от напояването на отглежданите култури и засилващ се интерес към тази дейност.  

 

ІХ. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОДКРЕПА НА СДРУЖЕНИЯТА ЗА НАПОЯВАНЕ  

 

Голяма част от СН и членовете им са без опит в напояването и за успеха на 

тяхната дейност и на провежданата от държавата политика в областта на хидромелиорациите и 

поливното земеделие е необходимо да им се окаже подходяща подкрепа и помощ в началния 

етеп на тяхното функциониране с: 

 обучение 

 специализирани съвети и консултации 

 актуална информация 

по основните въпроси от областта на управлението и използването на напоителната 

инфраструктура, провеждането на поливния процес и др. 

Кадрово и финансово подкрепата на тази дейност следва да се осигури от държавата в 

лицето на Изпълнителната агенция по хидромелиорации, научните институти в системата на 

НЦАН и главно Института по мелиорации и механизация, Института по аграрна икономика и 

др., както и от Националната служба за съвети в земеделието.   

От друга страна за да могат учредените СН през първите години на своята дейност да 

укрепнат организационно и да се създадат предпоставки за нормалното им функциониране, те 

се нуждаят и от финансова подкрепа. На първо място следва да се осигури по-ефективно 

използване на държавните субсидии за напояването, както и да се разшири годишния им размер 

и техния обхват, в т.ч. за възстановяване на напоителната инфраструктура на територията на 

всички учредени и функциониращи СН. След това е необходимо да се използват всички 

възможности за осигуряване на целеви финансови средства за възстановяване на тази 

инфраструктура по линията на различни международни програми и институции, като САПАРД, 

Световна банка и т.н.. 

Във връзка с посоченото следва да се разработи и реализира през следващите години една 

адекватна на състоянието на сектора “Напояване” държавна програма за подпомагане на СН в 

България с кадрово и финансово осигуряване. В програмата да бъдат включени конкретни 

мерки и стимули за образуването и поемането от СН на отговорността по използването и 

поддържането на напоителната инфраструктура.  Дейностите по подкрепата на СН би могло да 

бъдат обединени в изпълнението на следните основни подпрограми за: 

 обучение на земеделските производители - водоползватели, членове на СН,  

като и на специалистите, работещи в междинните управленчески звена на сектора, с   

реализиране на разнообразни форми (курсове, семинари, кръгли маси и др. прояви) и 

обсъждане и споделяне на положителния опит по интересуващите ги проблеми на местно, 

регионално и национално ниво 

 предоставяне на съвети и консултации чрез създаване на специализирана  

консултантска система, изградена на национално и главно на регионално ниво в 

Изпълнителната агенция по хидромелиорации на основата на: обучени и подходящо 
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оборудвани екипи от по 1-2 специалисти-консултанти, които с подкрепата на научните 

работници от институтите в НЦАН да извършват консултантска помощ, трансфер на 

информация и подпомагане на водоползвателите със знания; оборудвани офиси и обучени 

членове на СН, които да изпълняват задачите по кореспондиране с Надзорния орган и със 

специалистите от звената на консултантската система по напояване.  

 запознаване с новостите и демонстриране на постиженията на науката и  

практиката чрез създаване на мрежа от демонстрационни полета в различни региони на 

страната при представителни агроклиматични и други условия 

 прогнозиране потребността от напояване и определяне на поливния режим на  

културите чрез въвеждане в действие на информационно-съветстваща система за изготвяне на 

агроклиматични прогнози и предоставяне на практически указания за провеждане на правилен 

поливен режим на напояваните култури  

 управление и поддържане на напоителните съоръжения и за опазване на  

водите на територията на СН чрез въвеждане в действие на информационно-съветстваща 

система с бази данни за СН за подпомагане на водоползвателите  

 финансиране, в т.ч. субсидиране на СН от страна на държавата, на  

дейностите по възстановяване, поддържане и експлотация на напоителните съоръжения,  

оборудване със съоръжения за управление на водоразпределението и на поливния процес, 

доставка на поливна техника и др. независимо от характера на собствеността на 

инфраструктурата (равнопоставеност на СН), като средствата се осигуряват от държавата  или 

по линията на различни международни програми и институции  

 

Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изследваните 10 пилотни СН са разположени в представителни райони на България с 

благоприятни почвено-климатични условия за отглеждане на разнообразни земеделски култури. 

Същевременно обаче последните са ограничаващ фактор за нормалното развитие на културите 

поради недостиг на влага в почвата за задоволяване на нуждите им от вода през целия 

вегетационен период. Поради това винаги - в миналото и понастоящем, напояването в тези 

райони е било и ще бъде основен фактор в агротехническия комплекс за получаването на 

високи и устойчиви добиви от отглежданите земеделски култури. 

Тъй като земеделието на голяма част от живеещите в населените места на територията на 

СН е основен поминък, от особена важност за постигането на добри резултати от тяхната 

дейност е използването на съществуващата напоителна инфраструктура. Именно това е 

основанието за големия интерес на земеделските производители към отглеждането на повече 

култури с напояване и към възможностите за възстановяване и използване на тази 

инфраструктура.  

Проучените СН се отличават с  голямо разнообразие по отношение на размер и 

разположение на територията, вид и параметри на водоизточниците и на водовземните 

съоръжения, състояние и начин на поддържане и използване на напоителната инфраструктура, 

структура и поливен режим на отглежданите в поливните площи земеделски култури, 

прилагани поливни технологии и техника и т.н.   

Правното положение на учредяването и регистрацията на СН и предоставеното им право 

на ползване или собственост на напоителната инфраструктура нямат недостатъци, които да се 

отразяват на тяхната валидност.  

Значителна част от съоръженията на напоителната инфраструктура на територията на СН 

са в лошо техническо състояние, липсва поливна техника и водомерни съоръжения, оборудване 

за управление на напояването, технически и транспортни средства и др., вследствие на което е 

нарушена цялостта на съоръженията и на цялата напоителна система, налице са големи загуби 

на вода и на големи разходи за доставянето й до земеделските земи, на необезпечени с вода 
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площи, невъзможност за правилно изпълнение на дейностите по управление, поддържане и 

експлоатация на хидромелиоративната инфраструктура. 

Всички тези напоителни съоръжения се нуждаят от ремонт и възстановяване и  следва да 

се достави и подходяща поливна техника, съоръжения и оборудване, които да отговарят на 

желанието на СН. За целта са необходими неголеми инвестиции в размер средно от около 500 

лв/ха, с които да бъдат отстранени проблемите по съществуващата инфраструктура и да се 

осигурят условия за правилно провеждане на поливния процес и управление на СН. 

Извършването на възстановителните работи ще позволи всички СН да реализират икономия на 

вода и да увеличат напояваните си площи, да бъдат обхванати нови площи с изявен интерес от 

техните собственици, да се увеличи водопотреблението и да се намалят цената на водата и 

разходите за напояване. 

Финансовото състояние на СН е сравнително стабилно, което показва способността им да 

управляват ефективно стопанисваните от тях напоителни съоръжения. СН имат възможности за 

ползване на кредити с по-дълъг период на изплащане, като те ще нарастнат бързо с 

организационното и финасовото им стабилизиране през следващите няколко години предвид и 

на много добрия икономически ефект от напояването на отглежданите от тях основни 

земеделски култури и реалните перспективи за увеличаване на напояваните площи с включване 

на нови земеделски производители като членове на СН.  

СН само със собствени сили и средства нямат възможност да възстановят предадената им 

за ползване или собственост и намираща се в много лошо техническо състояние напоителна 

инфраструктура на територията им. Именно затова финансовата подкрепа за СН е необходима 

през началния етап на тяхната дейност, като средствата се предоставят или от държавата под 

формата на субсидии, или същите се осигуряват по линията на различни международни 

програми и институции. Финансовата подкрепа трябва да бъде насочена основно за 

възстановяване на  

напоителната инфраструктура, поддържане и експлоатация на напоителните системи, 

оборудване със съоръжения за управление на водоразпределението и на 

поливния процес, доставка на поливна техника и др.  

Ръководните органи и членовете на пилотните СН се нуждаят от обучение и от оказване 

на постоянна техническа и съветническа помощ по всички въпроси свързани с тяхната дейност.  

В контекста на представените резултати от проучванията в пилотните СН е наложително 

да се разработи и се осигурят предпоставки за реализирането през следващите години на 

адекватна на новите условия в земеделието държавна програма за цялостно подпомагане на 

всички създадени и функциониращи в страната СН, в т.ч. във финансово отношение. Само с 

такава подкрепа СН ще могат да се развият като жизнени структури и да подпомагат 

земеделските производители в напояването на отглежданите от тях култури и в развитието на 

устойчиво земеделско производство.    

 

 

Статията е публикувана в сп. „Водно дело”, № 1-2, 2005 г. 


