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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

През последното десетилетие на миналия век проблемът за изменението на климата 

и неговите колебания, породени от природните процеси и факторите от антропогенен 

произход, придоби особена важност, предизвиква и понастоящем нарастващ интерес. И 

това е обяснимо, след като този феномен оказва огромно влияние върху всички аспекти на 

живота и човешката дейност. 

Единодушно е мнението на специалистите, че през следващите години ще настъпват 

изменения в топлинния и влажностния режим на територията на страната с определени 

тенденции към затопляне и засушаване, характеризиращи се с появата на резки и екстремни 

климатични събития и бедствия.  

Особено съществени ще бъдат въздействията на климатичните изменения върху 

земеделското производство, в т.ч. върху поливното земеделие. Те ще наложат 

необходимостта от промяна в цялостните технологии на земеделско производство (дати на 

сеитба, продължителност на вегетацията, норми на торене, поливни режими и т.н.), които 

трябва да бъдат съобразени с новите условия и потребности на земеделските култури. 

От една страна въздействието им ще бъде благоприятно, вследствие на повишената 

температура на въздуха, която ще обуслови удължаване на потенциалния вегетационен 

период на земеделските култури и преместване на горната граница на земеделското 

производство (разширяване на площите на най-важните земеделски култури и усвояване на 

нови райони с подобрени влажностни и топлинни условия; използване на по-голямо 

разнообразие от сортове и хибриди, по-продуктивни и с по-добри стопански качества; 

отглеждане на нови земеделски култури). Във връзка с това ще се наложи да се направи 

ново райониране на агроклиматичните ресурси и на земеделските култури за страната.  

От друга страна повишаването на температурата на въздуха и на почвата ще доведе 

до нарастване на изпарението, промяна във валежите и в тяхното разпределение във 

времето, респ. в промяна на водно-въздушния и топлинен режим на почвата, на 

водопотреблението, и т.н., които ще предизвикат намаляване на продуктивността на 

земеделските култури.  

Една от основните отрицателни последици от изменението на климата - 

засушаването, се отразява върху развитието на културите в следните два аспекта: 

- намаляване на добивите и влошаване на качеството на продукцията поради недостиг 
на влага в почвата през вегетационния период 
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- намаляване на валежите, рязко спадане на водните запаси, акумулиране на по-малки 
обеми вода в язовирите в годишен и многогодишен аспект, ограничаване на 
възможностите за използване на водата за напояване  

 

НАПОЯВАНЕТО КАТО СРЕДСТВО ЗА БОРБА СЪС ЗАСУШАВАНЕТО 

 

Напояването представлява ефективно средство за ограничаване или предотвратяване 

на стресовото въздействие на засушаването върху земеделските култури. 

Поради това познаването и предвиждането на ефекта от засушаването и общо от 

климатичните изменения върху него и  земеделското производство провеждано при 

поливни условия, както и  създаването на възможности за своевременно предприемане на 

мерки за ограничаване или предотвратяване на отрицателните последици от тези 

изменения, е от съществено значение за България. Това е обусловено от факта, че страната 

се намира в зоната на неустойчив климат, с неравномерно разпределение на валежите и 

недостатъчно овлажняване на почвата. Агроклиматичните особености в повечето  региони 

изискват провеждането на напояване на културите главно през периода юни-септември с 

оглед да бъде компенсиран формиращия воден дефицит и да се осигурят условия за 

нормален растеж на растенията. 

Именно поради това създаването и развитието в България на устойчиво, 

икономически изгодно и конкурентно земеделие, към което е насочена държавната 

политика в този отрасъл понастоящем, е немислимо без напояване на основните земеделски 

култури. 

В същото време намаляването на водните ресурси на страната вследствие на 

настъпващите климатични изменения налагат тяхното разумно и пестеливо изразходване и 

повишаване на ефективността от използването им за напояване. 

През последните години отношението на обществото към напояването се промени. 

Счита се, че то е едно трудоемко мероприятие, че получената при поливни условия 

продукция е скъпа и неконкурентноспособна на вътрешния и световен пазар. Затова, вместо 

да се напоява, по-изгодно ще бъде да внасяме зеленчуци, плодове и др. от чужбина. Това 

всъщност и се прави в момента. 

Друго, не по-малко разпространено мнение е, че проблемите, създавани от 

засушаването, както и провеждането на напояването, са проблеми само на земеделските 

производители. 

Израз на такова отношение до голяма степен е и сегашното състояние на поливното 

ни земеделие и начина на използване и управление на напоителните системи и съоръжения 

(над 90 % от хидромелиоративния фонд стои неизползван и продължава да се руши), 

независимо от неколкократното проявление на засушаването през последните няколко 

години у нас.    

Не е необходимо да се убеждаваме, че посочените проблеми засягат цялото 

общество и те следва да са в основата на правителствената политика в областта на 

земеделието, още повече че са тясно свързани и с политиката по присъединяването на 

страната ни към Европейския съюз. 

Напояването е един от основните фактори на съвременното земеделие, наред със 

сортовата политика, механизацията, химизацията, и задачата на всички специалисти от 

направлението е да се подпомогнат ръководните органи в правилното ориентиране относно 
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оптимално съотношение на тези фактори за развитие на бъдещото българско земеделие и с 

конкретни технологични и технически решения да се покаже, че влагането на инвестиции в 

напояването може да бъде икономически изгодно. 

В тази връзка е безспорна съществената роля на напояването в условията на 

засушаване, което може да осигури базата на устойчивото земеделие, за производството на 

качествена, екологично чиста и на конкурентни цени земеделска продукция.     

Посоченото обуславя необходимостта от подобряване на ефективността от 

използването и управлението на изградената хидромелиоративна инфраструктура, нейното 

адаптиране към новите условия и потребности от вода на културите, което следва да се 

извърши внимателно предвид на необходимостта от влагането на значителни ресурси.       

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ АДАТАЦИЯТА НА ПОЛИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

КЪМ ЗАСУШАВАНЕТО 

 

Адаптационните мерки в областта на поливното земеделие имат за цел намаляване 

или предотвратяване на щетите от засушаването и общо от климатичните изменения и да 

бъдат насочени към подпомагане и поддържане на земеделското производство на 

относително високо и устойчиво ниво на продуктивност и ефективно и икономично 

изразходване на водните ресурси при правилно използване на изградената инфраструктура 

за напояване на земеделските култури.   

Това са мерки, които правителството и ръководните органи в земеделието следва да 

реализират в краткосрочен и дългосрочен период с оглед решаване на този важен за него 

проблем. 

Въпреки голямата несигурност при определяне и оценката на факторите, 

предизвикващи засушаване, както и сложността на прогнозирането на възможната му 

поява, ние не сме съвсем безпомощни в борбата срещу последствията на сушата.   

В най-общ смисъл мерките, които могат да бъдат предприети, осигуряват 

възможности за предотвратяване на отрицателните последствия, намаляването им и 

подобряване на т.н. "устойчивост" 

Мерките от последната група се изразяват в разпространение на достатъчно 

информация за това какво представлява засушаването, като познаването на феномена ще 

притъпи чувствителността и уязвимостта на населението. Има се предвид, че в наше време 

чувствителността на обществото към природни бедствия се е увеличила значително. 

Фактът, че засушаването ще доведе до известни ограничения, загуби на продукция и други 

рискове, следва да се приема съзнателно, като последиците е добре да бъдат определени 

предварително на различни нива - национално, регионално, местно. 

В областта на напояването и поливното земеделие, основните мерки за тяхното 

адаптиране към засушаването, са:  

 мерки за усъвършенстване на технологичните и технически решения за 
напояване  

 мерки за подобряване на управлението и използването на напоителните системи 
и съоръжения 
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 мерки за използване на рационални и икономически обосновани поливни 
режими на напояваните култури и въвеждане на нови технологии за отглеждане 
на културите в условия на засушаване   

 

 Адаптационни мерки насочени към усъвършенстване на технологичните и 

технически решения за напояване:  

- разширяване и въвеждане на подходящи водоспестяващи, енергоспестяващи 
и екологосъобразни технологии и техники за напояване на земеделските 
култури с малки загуби на вода при транспортирането и разпределението й, 
като подобрено гравитачно напояване, капково и подпочвено напояване, 
микродъждуване, нисконапорно дъждуване с инсталации и машини, 
съобразени с новите агроклиматични и агротехнически условия в различните 
региони на страната  

- преоценка на параметрите на изградените напоителни системи и съоръжения 
по отношение на водообезпеченост, размер на напояваните площи, параметри 
на поливните технологии и др.  

- възстановяване на напоителните съоръжения в регионите с обезпечени 
водоизточници 

- реконструкция на изградените напоителни системи и съоръжения с оглед 
използването им при условия на недостиг на вода 

- изграждането на съоръжения за регулиране оттока на реки и дерета с малки 
водосборни области 

- ремонт на главни и разпределителни напоителни мрежи с оглед намаляване 
на загубите на вода в тях посредством облицоване на каналите, изграждане на 
напорни тръбопроводи и др. 

- ремонт на амортизираните изпускателни и други съоръжения на язовирите   

- изграждане на водомерни съоръжения по напоителните системи 

- ремонт на вътрешно-каналната мрежа и въвеждане на подходяща поливна 
техника и водоспестяващи технологии 

- възстановяване на локални малки напоителни полета с използване на местни 
водоизточници и микроязовири  

- възстановяване на съществуващите и изграждане на нови сондажни кладенци 
за използване на подземни води за напояване 

- извършване на проучвания и изграждане на нови подходящи съоръжения за 
събиране на водата през есенно-зимния сезон  

 

 Адаптиционни мерки за подобряване на управлението и използването на 

напоителните системи и съоръжения: 

- установяване на въздействието на климатичните изменения върху 
количеството и качеството на водните ресурси в земеделието   

- преустройство на напоителните системи и адаптиране на тяхното управление 
към новите форми на земеползване и към изискванията за устойчиво и 
интегрирано опазване и използване на земите и водните ресурси  

- подобряване и екологизация на експлоатацията на напоителните системи и 
съоръжения 

- разработване на подходящи за конкретни условия схеми на разпределение на 
водата, организация и управление на напояването, графици на 
водопотреблението на територията на сдруженията за напояване 

- подходящо поддържане и използване на водоизточниците 
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- въвеждане на подходящи методи и средства за измерване на водата в 
напоителните системи 

- осигуряване на строг контрол и санкциониране на  безстопанственото 
изразходване на водата  

- ефективното използване на водата за напояване на ниво сдружение за 
напояване 

- създаване на система за мониторинг в напояваните земи  

- своевременна подготовка на напоителната мрежа за поливния сезон   

- провеждане на напояването в подходящо време от денонощието  

- използване на есенно-зимните валежи за влагозапасяване на почвата 

- използване на пречистени отпадни води от населените места и от 
животновъдството за напояване  

- повторно използване на водите от отводнителните системи за напояване  

 

 Адаптиционни мерки за използване на рационални и икономически обосновани 

поливни режими на напояваните култури и въвеждане на нови технологии за 

отглеждане на културите в условия на засушаване:   

- оценка и изготвяне на дългосрочни прогнози за потребностите на земеделски 
култури от вода за напояване при променените климатични и други условия 

- установяване на уязвимостта на земеделските култури към климатичните 
промените и засушаването в основните агроклиматични райони на страната  

- разработване и прилагане на рационални нарушени поливни режими с 
намаление на размера на поливните норми или отпадане на определени 
поливки   

- ново райониране на напояваните култури в страната съобразно настъпилите 
промени  

- адаптиране и въвеждане в действие на информационно-съветстващата 
система а прогнозиране необходимостта от напояване и определяне на 
параметрите на поливния режим на напояваните култури  

- използване на нови по-устойчиви сортове култури, които да са с повишена 
адаптация към засушаване 

- прилагане на подходящи влагозадържащи технологии и техника за 
почвообработка  

- промяна в технологиите за отглеждане на напояваните култури в различните 
агроклиматични райони  

 

Част от посочените мерки са включени в приетата в началото на 2001 г. от 

Министерския съвет Програма за необходимите мерки в условията на тенденция към 

засушаване, изпълнението на която е замразено.   

  
 Други неотложни за изпълнение мерки, свързани със завършване на реформите в 

напояването и поливното земеделие, финансиране на дейностите по 
възстановяване и ремонт на хидромелиоративните съоръжения, подпомагане на 
сдруженията за напояване, като: 

- конструиране на Изпълнителната агенция по хидромелиорации 

- продължаване на институционалните реформи в управлението на 
напояването и отводняването   
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- насърчаване образуването на сдружения за напояване и стимулиране на 
тяхната дейност 

- разработване на програма и план за действие за подпомагане от страна на 
държавата на сдруженията за напояване 

- ускоряване на процедурите по предоставянето на сдруженията за напояване 
правото на безвъзмездно ползване на технологично обособената 
хидромелиоративна инфраструктура и на обслужващата техника на 
територията на сдруженията  

- изготвяне на актуализирани стратегия и програма, в т.ч. инвестиционна, и 
план за действие, за развитие на напояването в България, за възстановяване и 
преустройство на икономически ефективните годни и негодни в момента 
напоителни системи   

- завършване преоценката за икономическа ефективност на изградените 
напоителни системи и вземане на решение за съдбата на доказано 
икономически неефективните напоителни системи и полета  

- изготвяне на програма и план за действие за възстановяване на 
отводнителните системи, корекциите на реки, защитните диги и другите 
съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите в земеделието  

- решаване на въпроса с незавършеното строителство на хидромелиоративни 
съоръжения 

- разработване и въвеждане в действие на компютърен кадастър на 
хидромелиоративните системи, като елемент от общия кадастър за 
земедлските земи   

- разработване и въвеждане в действие на съвременна информационна система 
на базата на Географски информационни системи в поливното земеделие   

- оценка на енергоемкостта на напоителните системи и разработване на мерки 
за повишаване на енергийната им ефективност  

- въвеждане на система за оценка и за отпускане на държавни средства за 
финансиране на дейностите по възстановяването, преустройството, ремонта и 
поддържането на икономически ефективните напоителни системи и 
съоръжения     

- разработване и прилагане на адекватна кредитна и ценова политика в 
напояването и отводняването  

 

Проблемите на напояването и на поливното земеделие в България в условия на 

засушаване не могат да бъдат решени без научни изследвания по основните приоритетни 

направления, за провеждането на които са необходими нови форми на сътрудничество на 

национално и международно равнище.    

Дейността на Института по хидротехника и мелиорации, респ. на Института по 

мелиорации и механизация, през последните години се обуславя от потребностите на 

напояването за адаптирането му към посочените тенденции на затопляне и засушаване на 

климата,  провеждайки изследвания по различните проблеми и аспекти на поливното 

земеделие в България.   

На първо място в сътрудничество с останалите браншови организации в страната и 

като участници в проекти на различните мисии на Световна банка и ФАО, е направен 

преглед на напояването и са очертани насоките на неговото развитие. Определени са 

основните насоки и пътищата за преструктуриране и развитие на напояването при новите 

условия в земеделието, икономическите параметри и изгодата от него в момента и в 
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краткосрочен и дългосрочен период, изяснени са основните постановки на необходимата 

законова и нормативна уредба в направлението, и т.н. 

В тази насока следва да се споменат разработките със самостоятелно изготвяне или 

участие на Института, като: Стратегия за развитие на напояването в България в условията 

на пазарна икономика (2000 г.), Методика за преоценка на ефективността на 

съществуващите напоителни системи (1999 г.), Национален план за действие по изменение 

на климата (1999 г.), Методическо ръководство за оценка ефективността на 

инвестиционните проекти за хидромелиоративни обекти (2000 г.), Закон за сдружения за 

напояване (2001 г.), Генерални схеми за използване на водите в районите за басейново 

управление (2001 г.), и др. 

Стратегията за развитие на поливното земеделие, приета от МЗГ и изпълнявана в 

общи линии и в момента, на базата на анализ на икономическите показатели на 

напояването в различните региони на страната, определя политиката за възстановяване и 

понататъшно развитие на напоителните системи до 2020 г. , очертавайки параметрите на 

инвестиционната държавна програма.      

В изпълнение на постановките на Стратегията е създадена законовата база и са 

извършени началните стъпки по преструктуриране управлението на напояването, в т.ч. 

създаването на първите сдружения съгласно изискванията на новия закон като активен 

участник в съвместното управление на напояването. Последното обаче не трябва да се 

разглежда само като прехвърляне от държавата на водоползвателите на части или цели 

напоителни системи, а като процес на подпомагане на земеделските стопани за 

подобряване на техния живот чрез по-добро управление на инфраструктурата. Самото 

прехвърляне не може да бъде стимул за постигане на ефективно управление и използване 

на напоителните съоръжения. То следва да е част от една цялостна политика и програма за 

подпомагане на земеделските производители в развитието на поливното земеделие. 

На второ място са създадени, изпитани и се въвеждат в действие подходящи за 

условията в напоителните системи технологии и техники за напояване, които позволяват 

икономично използване на водата. Става въпрос за подобрено гравитачно, капково и 

микроструйно напояване, микродъждуване, нисконапорно дъждуване на база на различни 

машини и инсталации, и др., всеки от тях с най-целесъобразно приложение в технологично 

и икономическо отношение при различните земеделски култури. Интересът от прилагането 

им от земеделските производители постоянно расте, като все повече се разширява 

използването на създадените възможности за финансиране по програмите на МЗГ за 

хидромелиоративно строителство, САПАРД и др.  

На трето място са разработени нови схеми, модели и съоръжения за преустройство и 

адаптиране на съществуващите напоителни системи с техника за дъждуване, гравитачно и 

капково напояване, към новите условия и изисквания в отделните региони с адаптивни 

нови решения в технически, технологичен, агрономически, икономически и екологичен 

аспект. 

На четвърто място при изследванията на водопотреблението на земеделските 

култури през последното десетилетие на миналия век наред с оптималните, са установени и 

параметрите и икономическата полза от използването на нарушени поливни режими, като 

данните за тях се използват и в момента. Те могат да бъдат много полезни за 

водоползвателите за получаване на икономически обосновани добиви при ограничени 

налични водни ресурси.     
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Преди години от Института със съдействието на МЗГ и "Напоителни системи" ЕАД 

се разработи и използва в цялата страна информационно-съветстваща система (ИСС) за 

прогнозиране на потребността на културите от напояване и за определяне на параметрите 

на поливния им режим при оптимално и недостатъчно водоосигуряване. Тази система е 

необходима и може да бъде изключително полезна на водоползвателите, респ. на 

сдруженията за напояване, сега и в бъдеще. За тази цел се налага тя да бъде преработена с 

отчитане на резултатите от новите изследвания и съобразно със съвременните изисквания, 

изчислителна техника и средства за пренасяне на информацията. 

На пето място са изяснени основните въпроси, свързани с използването, 

експлоатацията и поддържането на основните съоръжения от общонационално значение - 

отводнителни системи, корекции на реки, защитни диги и др. 

На шесто место е установена икономическата ефективност на напояването за 

различните региони, напоявани култури и други особености на земеделско производство в 

момента и в дългосрочен период.  

 

В заключение считаме, че в общи линии действащата в момента в България правна и 

институционална рамка на управлението на напояването, както и провежданите 

изследвания и създадените разработки по основните приоритетни проблеми на поливното 

земеделие, представляват добра основа и осигуряват необходимите условия и среда за 

завършване на предвидените реформи в направлението, за въвеждане на съвременните 

подходи и принципи на интегрирано използване и опазване на водите и на съответната 

инфраструктура, за предприемането на подходящи мерки за повишаване на адаптацията на 

земеделието към засушаването. 

 

ИЗВОДИ 

 

Изложеното ни дава основание да направим следните изводи: 

 в условията на тенденция за климатични изменения и засушаване, напояването е 
един от основните фактори за устойчиво развитие на българското земеделие, което 
налага вземането на подходящи мерки за повишаване на неговата адаптация към тях 

 необходимо е актуализиране на стратегията за развитие на поливното земеделие и 
изготвяне на програма и план за действие за тяхната реализация при отчитане на 
особеностите на адаптационните мерки към условията на засушаване и използването 
на нови форми на сътрудничество на национално и международно равнище    

 влагането на инвестиции в развитието на поливното земеделие, респ. на 
напояването, е целесъобразно от икономическа, социална и екологична гледна точка, 
като приоритет през следващите години е възстановяване и адаптиране на старите 
напоителни системи и съоръжения към съвременните условия на организиране на 
производството на земеделска продукция в съответствие с потребностите на пазара 

 българската наука има готовност да предостави необходимата информация и 
технически решения за оптимизиране на управленческите и технологичните процеси 
в напояването в условията на засушаване, като са необходими и изследвания с цел 
създаване на нови решения, натрупване на данни за подобряване на поливния 
процес, за по-рационално използване на водата и на напоителната инфраструктура, 
за повишаване на ефективността на напояването    

 необходимо е да се изясни по-внимателно влиянието, което ще окажат климатичните 
изменения върху земеделското производство при поливни условия, да се оцени 
възможното им въздействие върху водните ресурси в земеделието, както и 
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промените, които следва да се реализират в технологиите за отглеждане на 
различните земеделски култури       

 необходимо е да се разработят подходящи модели за преустройство и използване 
при новите условия на напоителните системи в представителни за страната региони 
с адаптивни нови решения в технически, технологичен, агрономически, 
икономически и екологичен аспект 

 необходимо е реализирането на адекватни образователни програми и програми за 
обучение, които да бъдат концентрирани върху основните въпроси, свързани с 
обществената ангажираност по проблемите на сушата и управлението на водите   

 целесъобразно е създаването на комисия по засушаването към Министъра на 
земеделието и горите, под ръководството на която да се разработи Национална 
стратегия и план за действие за борба срещу последиците от сушата в земеделието      

 осигурената до момента правна и институционална рамка на управлението на 
напояването дава възможност провежданите реформи в направлението да продължат 
в предвидената посока 

 държавата да насочва целите на своята политика, в т.ч. инвестиционна програма при 
изпълнение на ремонтно-възстановителните работи и подобрения на главните 
напоителни съоръжения, само там, където и когато сдруженията за напояване 
планират и желаят възстановяване и подобрение на вътрешно-каналната 
разпределителна мрежа и съоръжения на територията им 

 да се разработи програма и план за действие за подпомагане от страна на държавата 
на сдруженията за напояване с оглед насърчаване и стимулиране на тяхната дейност 
и превръщането им в активен участник в съвместното управление и развитие на 
напояването  
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