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УСТАНОВЯВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ СЪСТАВЯЩИ ДЕЙНОСТИ  

ВЪРХУ ПАРАМЕТРИТЕ НА ДОБРА ПРАКТИКА ЗА НАПОЯВАНЕ И  

НЕОХОДИМИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО Й 

 

Възможностите и ефекта на напояването и предимствата, които предлагат 

различните технологии и техника, респ. добрите практики за напояване,  могат да се 

реализират само при правилен избор на техните основни параметри и точно 

реаализиране през вегатационния период на културите в съответствие с конкретните 

природни и аграр-икономически условия в напояваните земеделските земи. 

 

С настоящият пример за избор на параметрите на добра практика за напояване 

на конкретна земеделска площ се илюстрира важността на всяка от дейностите, 

включени в добрите практики за напояване, и влиянието им върху необходимите 

инвестиции за реализирането им и следователно върху ефекта от напояването.  

 

По-конкретно се представя зависимостта между: 

- параметрите на проектния поливен режим на отглежданата култура 

царевица (при пълно задоволяване на потребностите от вода и при воден дефицит с 

различни режими на напояване) и  

- схемата, устройството и параметрите на системата/инсталациите за 

дъждуване  

и стойността на системата/инсталациите, организацията и управлението на 

поливния процес и особеностите при експлоатацията на системата/инсталациите 

 

Изходни данни 

 

- регион в ІІІ-та агроклиматична група на хидромелиоративните райони  

- земеделска земя (напоително поле): площ - 1000 дка, форма – правоъгълна, размери 

– дължина 2000 м, ширина – 500 м 

- отглеждана култура – царевица за зърно 

- потенциален водоизточник: река, язовир 

- задоволяване потребностите на културата от вода, респ. проектен поливен режим: 

при 75 % обезпеченост на напоителната норма  

- напоителна система: помпена станци - ел. захранване на помпените агрегати; 

напорен тръбопровод - с дължина равна на дългата страна на полето - 2000 м.л.; водовземни 

хидранти - разположени по дължината на напорния тръбопровод през 100 м - общо 20 бр. 

- поливна технология: дъждуване 

- поливна техника: дъждовални машини с дължина на тръбопровода  450 м 

При сравнителните анализи са определяни стойностите само на променливите 

параметри на напоителната система и на поливната техника.  

 

Варианти 

 

Анализирани са следните варианти и подварианти:  

 

по отношение на проектния поливен режим, респ. необходимите водни маси за 

напояване на разглежданата площ и оразмерителни водни количества на системата:   

- поливен режим при 75 % обезпеченост на напоителната норма и пълно задоволяване 

на потребностите на царевицата от вода, с поливна норма 60 м3/дка 
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- нарушен поливен режим при 75 % обезпеченост на напоителната норма и воден 

дефицит, с намаляване на размера на поливките/напоителната норма, с поливна норма 45 

м3/дка 

По разработката на ИХМ/ИММ “Райониране на поливния режим на 

селскостопанските култури” (1986 г.), параметрите на поливния режим на царевицата за 

района за средно суха година (75% обезпеченост на напоителната норма) са (Таблица 1): 

 

                                                                                                                                     Таблица 1 

 

Обезпеченост 

на напоител-

ната норма 

(%) 

Напои-

телна 

норма 

(м
3
/дка) 

Разпределение на напоителната норма 

Месец / Десетдневие 

Юни Юли Август 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

75 180   60 60  60    

75 135   45 45  45    

 

по отношение на вида на дъждовалните машини: 

- лентови дъждовални машини  

- линейни дъждовални машини 

 

по отношение на дебита на дъждовалните апарати на лентови дъждовални 

машини: 

- 14,6 л/сек 

- 17,7 л/сек 

- 21,0 л/сек 

за поливен режим при 75 % обезпеченост на напоителната норма и пълно 

задоволяване на потребностите на царевицата от вода, с поливна норма 60 м3/дка 

  

по отношение на продължителността на подаване на поливната норма с 

лентови дъждовални машини: 

- 5дни 

- 10 дни 

- 15 дни 

- 20 дни 

за поливен режим при 75 % обезпеченост на напоителната норма и пълно 

задоволяване на потребностите на царевицата от вода, с поливна норма 60 м3/дка 

  

Резултати и обсъждане 

 

Получените при анализите резултати са представени в табличен вид. Обобщени са в 

следните таблици. 

 

Таблица 2 

 

Необходими годишни водни маси за напояване на разглежданата площ от 1000 дка са 

определени за анализираните два варианта на оптимален (3 бр. поливки с норма 60 м
3
/дка) и 

нарушен (3 бр. поливки с норма 45 м
3
/дка) проектен поливен режим на царевицата. 
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                                                                                                              Таблица 2 

 

 

 

№ 

Поливна 

норма 

нето,               

м
3
/дка 

Пол. 

норма 

бруто,    

м
3
/дка 

Брой 

поливки 

Напоителна  

норма 

бруто, 

м
3
/дка 

Годишна 

водна маса,    

м
3
 

1 60 66,7 3 200,7 200700 

2 45 50,0 3 150,0 150000 

 

 

Тези данни, както и определните данни за  исканото водно количество и 

разпределението им по месеци с обосновка съгласно нормите за водопотребление съгласно 

Закона за водите, като част от разработено прединвестиционно проучване или съответна 

разработена фаза на инвестиционен проект (Закона за устройство на територията), 

съдържащи хидроложка част и водностопански изследвания, доказващи наличието на 

исканото водно количество във водния обект (подготвя се от лица, които притежават 

професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, свързана с вида на 

исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране), схема и технически параметри на 

съоръженията за използване на водите и др., се подават като приложение към заявление по 

образец до Директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите или до 

кмета на общината (когато водоизточника е публична общинска собственост) за разглеждане 

и получаване на разрешителното за водовземане и разрешителното за ползване на воден 

обект.  

След получаване на разрешението и съпоставяне на размера на разрешените водни 

ресурси (водни маси, респ. водни количества) във водоизточника в периода на активния 

поливен сезон на царевицата с установените й потребности от вода (поливен режим) 

окончателно се определят:  

- параметрите на поливната схема и поливния режим на културата (оптимален или 

нарушен) 

- размера на максималната площ на земеделските земи, която може да де обезпечи с 

наличните водни ресурси 

При наличие на разлика между исканите и разрешените водни количества и водни 

маси се пристъпва към корегиране на вида и параметрите на отделните елементи на 

напоителната система, поливните технологии и техника и т.н. 

 

При получено разрешение за водовземане, използваната вода при напояването на 

разглежданата площ от 1000 дка ще се заплаща от водоползвателите както следва: 

- в случаите на директно доставяне от самите водоползватели на водата от 

водоизточника, държавна или общинска собственост, заплащането й се извършва по 

действащата в момента Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено 

ползване на воден обект (Обн. ДВ, бр.11/10.02.2004 г.), а именно за повърхностни води: по 

0,0005 х 1,5 (ІІ категория) = 0,00075 лв/м
3
 

- в случаите на доставяне на водата от операторите “Напоителни системи” ЕАД,  

“Хидромелиорации-Севлиево” EАД и “Земинвест“ ЕАД към МЗХ, които стопансват 

водоизточника, заплащането се извърша по цените на тези дружества, определяни със 

заповед на Министъра на МЗХ. Например цената на “Напоителни системи” ЕАД за помпено 

доставяна вода (І-во стъпало) през 2010 г. е 0,41 лв/м
3
 без ДДС 

Разликата при двете схеми на доставка се отразява в разходите за водата – съответно 

150 лв и 82000 лв за напояване на 1000 дка за един сезон.  
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 Таблица 3 
 

Резултати за необходимите инвестиции за изграждане на напоителната система и за 

размера на експлоатационните разходи (само за вода и за ел. енергия/дизелово гориво при 

използване на мотопомпи) при оптимален (3 бр. поливки с норма 60 м
3
/дка) и нарушен (3 бр. 

поливки с норма 45 м
3
/дка) проектен поливен режим на царевицата при сравняване на 

лентови и линейни (тип "Валмонт") дъждовални машини.  

 

За лентовите дъждовални машини са дадени резултатите за подварианта с най-ниски 

стойности на инвестициите и експлоатационните разходи по отношение на дебита на 

дъждовалния апарат от 21 л/сек .   

За напояването на площта от 1000 дка са определени 4 бр. лентови дъждовални 

машини при режима с поливна норма 60 м
3
/дка, такива 3 бр. машини при норма от 45 м

3
/дка 

и по 1 бр. линейни машини при двата подварианта на размера на поливната норма. Срок за 

подаване на нормата 10 дни при 20 часов полив, работен напор 5,0 атм и  радиус на 

дъждуване 60 м.  

Вследствие на намаляване броя на машините намаляват диаметрите и стойността на 

напорния тръбопровод. Мощността, броя на помпените агрегати и стойността на помпената 

станция са с изравнени стойности поради близките стойности на оразмерителните дебити. 

Стойността на дъждовалните машини също е сравнително изравнена, като намаляващия брой 

се компенсира от по-високата цена при нарастващите дебити. 

Независимо от по-високата цена на линейните дъждовални машини и по-големите 

разходи за тръбната мрежа, поради по-малкия им брой и по-ниските разходи за ел.помпени 

агрегати, необходимите инвестиции за изпълнението на напоителната система са с 20% по-

ниски (358970 лв и 297408 лв при лентова машина срещу съответно 315147 лв и 291289 лв).   

По-ниски са и експлоатационните разходи за ел. енергия. 
При използване на моторопомпен агрегат преките разходи практически остават непроменени, 

но експлоатационните разходи драстично се увеличават, поради големия разход на дизелово гориво и 

високата му цена за 1 литър. 

 Анализът е направен при следните предпоставки: 

- за подаване на норма 60 м
3
/дка - дебит 84 л/сек, напор 80-90 м, обороти 1800 об/мин, 

помпа тип  “Pioneer 150 SH”, N = 200 квт, разход на гориво 65 л/час, цена  45 500 лв, разходи 

за гориво - 3 поливки х 10 дни х 20 часа х 65 л/час =  39 000 литра х 2,5 лв/лит = 97 500 лв. 

- за подаване на норма 45 м
3
/дка - дебит 63 л/сек,  напор 60 м, обороти 1500 об/мин, 

помпа тип  “Pioneer 150 SH”, N = 200 квт, разход на гориво 50 л/час, цена  45 500 лв, разходи 

за гориво: 3 поливки х 10 дни х 20 часа х 50 л/час =  30 000 литра х 2,5 лв/лит = 75 000 лв. 

 

Таблица 4 
 

Резултати за необходимите инвестиции за изграждане на напоителната система и за 

размера на експлоатационните разходи (само за вода и за ел. енергия/дизелово гориво при 

използване на мотопомпи) при оптимален проектен поливен режим (3 бр. поливки с норма 

60 м
3
/дка) на царевицата при напояването й с лентови дъждовални машини с различни 

дебити на дъждовалния апарат.  

 

Сравнението е извършено за дебити на дъждовалния апарат, респ. на лентовата 

дъждовална машина от 14,6, 17,7 и 21,0 л/сек при напор 5,0 атм  и  радиус на дъждуване 

съответно 54, 57 и 60 м. Анализите се отнасят за една и съща поливна норма от 60 м
3
/дка. и 

еднакъв брой на поливките. Срок за подаване на нормата 10 дни при 20 часов полив. 
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С увеличаване на дебита на апаратите намалява необходимя брой машини за 

напояване на 1000 дка (от 7 до 4 бр.), вследсвие на което намаляват и диаметрите и 

стойността на напорния тръбопровод, както мощността, броя на помпените агрегати и 

стойността на помпената станция.  

Стойността на дъждовалните машини е сравнително изравнена, като намаляващия 

брой се компенсира от по-високата цена при нарастващите дебити.  Общите стойности на 

подвариантите плавно намаляват в посока от най-малкия  дебит към по-големите дебити (при 

14,6 л/сек – 445726 лв, при 17,7 л/сек – 366996 лв и при 21 л/сек – 358970 лв или близо 24 % 

намаление на стойността  между най-малкия и най-големия дебити). 

Най -добри резултати се получават при дебит на апаратите 21 л/сек. При този 

подвариант преките разходи са по-ниски с около 25 % спрямо тези при подварианта с дебит 

на апратите 14,6 л/сек. По-ниски са и експлоатационните разходи, в по-малка степен, 

дължащи се главно на  количеството и стойността на ел.енергията. 

Анализът на  стойностите  на трите подварианта показва, че първоначален  избор на 

нисък дебит на лентовата машина с по-ниска стойност с идеята да се спестят средства, без да 

се проведе проектиране и изчисляване на всички параметри на напоителната система е 

определено неправилен ( при дебит 14,6 л/сек машината е с тръбопровод ф 120 мм и има 

стойност 35200 лв, а при дебит 21 л/сек тръбопроводът е ф 140 мм и стойност 55510 лв), т.е 

лентовата машина е около 1,5 пъти по-скъпа, но крайният резултат за стойността  на всички 

разходи за напояването на площта от 1000 дка е с 24 % по-нисък при “по-скъпата” машина 

(358970,0 лв срещу 445726,0 лв). 

 

Таблица 5 
 

Резултати за необходимите инвестиции за изграждане на напоителната система и за 

размера на експлоатационните разходи (само за вода и за ел. енергия/дизелово гориво при 

използване на мотопомпи) при нарушен проектен поливен режим (2 бр. поливки с норма 60 

м
3
/дка) на царевицата при напояването й с лентови дъждовални машини с различна 

продължителност на подаване на поливките.  
 

Сравнени са 4 подварианти  по отношение срока на подаване на поливната норма от  

60 м
3
/дка (нарушен поливен режим с обезпеченост 75%, 2 бр. поливки). Анализите са 

направени за дебит на дъждовалния апарат 21 /сек, напор 5,0 атм и радиус на дъждуване 60 

м, при който изчисленията показват най-ниска стойност на разходите.Поливките са подавани 

за 5, 10, 15 и 20 дни при 20 часов полив.  

Вижда се разликата в получените резултати за изследваните подварианти относно 

броя на необходимите лентови машини и тяхната обща стойност, размера на разходите за ел. 

помпени агрегати и за тръбната напорна мрежа. С увеличаване на продължителността на 

подаване на поливките, намалява размера на разходите по всички посочени пера. 

Необходимите инвестиции при подвариантите с продължителност 10 и 20 дни са 68%  по-

ниски при втория подвариант, а при този с 20 дни те са с около 300% по-ниски от тези за 

подварианта с продължителност 5 дни.   

Експлоатационните разходи също намаляват, но в по-малка степен. 
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                                                                                                                                                                                                                                   Таблица 3 

 

Инвестиции и експлоатационни разходи – сравнение на лентови и линейни дъждовални машини                               

  Наименование   

ЛЕНТОВА 

ДЪЖДОВАЛНА  

МАШИНА 

ЛИНЕЙНА 

ДЪЖДОВАЛНА 

МАШИНА 

ЗАХРАНВАНЕ С 

МОТОРОПОМПЕН 

АГРЕГАТ 

  Параметри и стойности Мярка 

І-ви 

подвариант 

поливна 

норма             

60 м
3
/дка  

ІІ-ри 

подвариант  

поливна 

норма                        

45 м
3
/дка  

І-ви 

подвариант 

поливна 

норма             

60 м
3
/дка  

ІІ-ри 

подвариант  

поливна 

норма                        

45 м
3
/дка  

І-ви 

подвариант 

поливна 

норма             

60 м
3
/дка  

ІІ-ри 

подвариант  

поливна 

норма                        

45 м
3
/дка  

Преки разходи, технически параметри 

1 Поливна норма - нето м
3
/дка 60 45 60 45 60 45 

2 Брой поливки  бр. 3 3 3 3 3 3 

3 Напоителна норма  м
3
/дка 180 135 180 135 180 135 

4 
Оразмерителен дебит на 

дъждовалната машина 
л/сек 

21 л/сек                                 

(4 х 21 = 84) 

21 л/сек                                      

(3 х 21 = 63) 
84 63 84 63 

5 Брой дъждовални машини бр. 4 3 1 1     

6 
Единична цена  на 

дъждовалните машини 
лв. 55 510 55 510 160 000 160 000     

7 
Стойност на дъждовалните 

машини 
лв. 222 040 166 530 160 000 160 000     

8 
Помпена станция - ел. помпени 

агрегати  
лв. 54 500 53 500 49 200 44 100 45 500 45 500 

9 
Тръбна мрежа РЕ тръби , 10 

атм.  
лв. 82 430 77 378 105 947 87 189     

  Всичко преки разходи   358 970 297 408 315 147 291 289     

Експлоатационни параметри и разходи 

1 Застроена мощност на ПС квт 150 90 60 60 200 200 

2 
Ел. енергия   (литра дизел при 

мотопомпа) 
квтч 90 000 54 000 36 000 36 000 

39 000 

литра 

30 000 

литра 
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3 Разходи за ел. енергия лв. 6 210 3 726 2 484 2 484     

4 
Гориво за трактор (генератор); 

мотопомпа 
лв. 50 45 1 650 1  650 97 500 75 000 

5 Водни маси - бруто   м
3
 200 000 150 000 200 000 150 000     

6 

Стойност на водата при цена по 

тарифа за таксите за правото на 

водоползване  

лв. 150 112,5 150 112,5     

7 

Стойност на водата по 

действащите цени за 2010 г. на 

"Напоителни системи" ЕАД 

лв. 82 000 61 500 82 000 61 500     
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                                        Таблица 4 

 

Инвестиции и експлоатационни разходи – сравнение на лентови дъждовални машини с 

различен дебит на дъждовалния апарат 

  

  Наименование   Подварианти по различни дебити 

  Параметри и стойности Мярка 

І-ви 

подвариант 

дебит 14,6 

л/сек 

ІІ-ри 

подвариант 

дебит 17,7 

л/сек 

ІІІ-ти 

подвариант 

дебит 21 л/сек 

  Преки разходи, технически параметри 

1 Поливна норма - нето м
3
/дка 60 60 60 

2 Брой поливки  бр. 3 3 3 

3 Напоителна норма - нето м3/дка 180 180 180 

4 
Оразмерителен дебит на 

лентовата дъждовална машина 
л/сек 14,6 17,7 21,0 

5 
Брой лентови дъждовални 

машини 
бр. 7 5 4 

6 
Единична цена на лентовите 

машини 
лв. 35 200 41 300 55 510 

7 
Стойност на лентовите 

машини 
лв. 246 400 206 500 222 040 

7 
Помпена станция - ел. 

помпени агрегати  
лв. 87 800 56 000 54 500 

8 
Тръбна мрежа РЕ тръби , 10 

атм.  
лв. 111 526 104 496 82 430 

  Всичко преки разходи   445 726 366 996 358 970 

  Експлоатационни параметри и разходи 

1 Застроена мощност на ПС квт 225 150 150 

2 Ел. енергия  квтч 135 000 90 000 90 000 
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3 Разходи за ел. енергия лв. 9 315 6 210 6 210 

4 Гориво за трактор лв. 105 75 50 

5 Водни маси - бруто   м
3
 200 000 200 000 200 000 

6 

Стойност на водата при цена 

по тарифа за таксите за 

правото на водоползване  

лв. 150 150 150 

7 

Стойност на водата по 

действащите цени за 2010 г. на 

"Напоителни системи" ЕАД 

лв. 82 000 82 000 82 000 
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                                                                                                                                                                           Таблица 5 

 

Инвестиции и експлоатационни разходи – сравнение на лентови дъждовални машини с 

различна продължителност на подаване на поливките  

  

Наименование   
Подварианти-по дни за подаване на поливната 

норма 

Параметри и стойности Мярка 

І-ви 

подвариант 

срок 5 дни 

ІІ-ри 

подвариант  

срок 10 дни 

ІІІ-ти 

подвариант  

срок 15 дни 

ІІІ-ти 

подвариант  

срок 20 дни 

Преки разходи, технически параметри 

1 Поливна норма - нето м
3
/дка 60 60 60 60 

2 Брой поливки  бр. 2 2 2 2 

3 Напоителна норма - нето м
3
/дка 120 120 120 120 

4 
Оразмерителен дебит на 

лентовата дъждовална машина 
л/сек 21,0 21,0 21,0 21,0 

5 
Брой лентови дъждовални 

машини 
бр. 10 4 3 2 

6 
Единична цена на лентовите 

машини 
лв. 55 510 55 510 55 510 55 510 

7 
Стойност на лентовите 

машини 
лв. 555 510 222 040 166 530 111 020 

7 
Помпена станция - ел. помпени 

агрегати  
лв. 83 400 62 000 55 000 48 500 

8 
Тръбна мрежа РЕ тръби , 10 

атм.  
лв. 161 986 99 735 77 580 68 220 

  Всичко преки разходи   800 896 383 775 299 110 227 740 

Експлоатационни параметри и разходи 

1 Застроена мощност на ПС квт 270 150 90 60 

2 Ел. енергия  квтч 54 000 60 000 54 000 48 000 

3 Разходи за ел. енергия лв. 3 726 4 140 3 726 3 312 
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4 Гориво за трактор лв. 50 50 53 45 

5 Водни маси - бруто   м
3
 133 300 133 300 133 300 133 300 

6 

Стойност на водата при цена 

по тарифа за таксите за 

правото на водоползване  

лв. 100 100 100 100 

7 

Стойност на водата по 

действащите цени за 2010 г. на 

"Напоителни системи" ЕАД 

лв. 54 653 54 653 54 653 54 653 
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Заключение 

 

Въвеждането в земеделското производство на страната на добри практики за 

напояване на земеделските култури с използване  на подходящи водо- и енергоикономични 

поливни технологии и техники, режими на напояване и организация и управление на 

поливния процес трябва да се използва като едно ефективно средство за ограничаване или 

предотвратяване на последиците от изменението на климата - на стресовото въздействие на 

засушаванията, водния дефицит и недостиг на вода за земеделските култури.  

Прилагането на такива практики е изискване и на политиката на Европейския съюз в 

областта на земеделието и водите, която България е задължена да изпълнява като негов член, 

като тази мярка се препоръчва във всички основни документи на Съюза в тези области. 

Изборът на вида и основните параметри на добрите практики за напояване, т.е. на 

целия ”комплекс от правила и норми за напояване на земеделските култури, чрез който 

се осигурява пестеливо и рационално използване на водата, съхраняване на почвеното 

плодородие, опазване на водите и почвите от замърсяване, ерозия и деградиране и 

получаване на максимален икономически ефект при приемливи разходи”, следва да се 

извършва съобразно както с действащата нормативна уредба в България в областите на 

използването и опазването на водите и инвестиционното проектиране, така с установените 

норми и практика на проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на напоителните 

системи и съоръжения при отчитане на всички влияещи фактори и определяне на 

подходящите решения в технико-технологично и икономическо отношение. 

Предвид на това, че сега на пазара се предлага разнообразна поливна техника и 

съответни технологии, което затруднява правилния избор на земеделския стопанин, 

решаването на този въпрос само с интуиция и на база остарял опит крие сериозна опасност 

от допускане на сериозни грешки.  

Това изисква професионална работа от специалисти с богат многогодишен опит както 

в процеса на избора, така и при провеждане на всички дейности, свързани с реализирането на 

добрите практики за напояване. 

Въвеждането на добри практики в земеделското производство на България изисква 

промяна в цялостната политика на отговорните институции в бранша и на мисленето и 

практиката на земеделските производители по отношение изпълнението на инвестиционния 

процес в областта на хидромелиорациите и модернизацията на земеделските стопанства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


