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                                                 СТАНОВИЩЕ 

 

ОТНОСНО: Проект на „Национална стратегия за управление и развитие на водния 

                        сектор в Република България”, април 2012 г.  
 

 

Разработването и приемането на стратегически документ за управление и развитие на 

водния сектор в България се очакваше няколко години от специалистите в бранша и от 

населението, предвид състоянието и резултатите от провежданите дейности във всички 

направления на използването на водите в страната.  

Поради това на представения от Министерството на околната среда и водите Проект на 

Национална стратегия за водния сектор следва да се обърне необходимото внимание от всички 

заинтересовани страни. 

Ние имаме потребност да изразим становището си по представения от МОСВ Проект. 

 

Експертите на „Уотър енд Рурал Институт„ ООД оценяват извършената огромна работа 

от екипа, работил по Проекта на Националната стратегия, по събиране, анализиране и 

обобщаване на данните за състоянието на всички отрасли на водното ни стопанство (по 

отношение на водопотреблението, инфраструктурата, дейността на операторите, действащата 

нормативна уредба, институционалния капацитет на институциите в сектора, разходите и 

източниците на финансиране и др.), при разработване на стратегическите цели и подцели и на 

основните характеристики на бъдещото развитие на сектора в средносрочен и дългосрочен 

план.         

При съставянето на Националната стратегия правилно е приложена методологията на 

стратегическото планиране, като обхвата и съдържанието й са съобразени с основните 

изисквания за такъв вид документи. 

 

В същото време внимателното запознаване с основния документ на Проекта и 

приложенията към него показва според нас наличието на редица неточности и непълноти в тях, 

главно по отношение на частта, свързана с управлението и използването на водите в 

земеделието на страната и по-конкретно с отраслите „Хидромелиорации” и „Защита от 

вредното въздействие на водите” според използваното в Проекта разделение на основните 

водностопански дейности.  

В резюме основните ни констатации, забележки и предложения се състоят в следното:   
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1. В документа, още в началото, следва ясно да бъде посочено за какъв времеви 

период се отнасят представените разработки.  
Прави впечатление, че дори в предложената стратегия за развитие няма ясно отбелязани 

срокове за постигане на целите и изпълнение на предвидените дейности.  

Действително в т.6 („Алтернативи”) се посочва, че през 2017 г. след детайлна оценка на 

осъществените дейности ще се пристъпи към последващи такива в средносрочна и дългосрочна 

перспектива. Периодът до 2017 г. е посочен също и в т. 7.1 („Стратегия за развитие – 

Планиране”), в който следва да бъде изградена и синхронизирана предложената система от 

планови документи с необходимите мерки, дейности и инвестиции.  

Това не пречи в т. 1 („Въведение”), както и при разглеждане на останалите въпроси в т. 

7, да се отбележи времето за изпълнение на коментираните промени по отношение на 

институционалната рамка, собствеността върху инфраструктурата, финансовата и ценовата 

политика и т.н.   

 

2. В разработката неправилно като отделни водностопански отрасли се разглежадат  

„Хидромелиорации” и „Защита от вредното въздействие на водите” (по някаква аналогия 

с текстове в Закона за водите). 

Запознавайки се с документа тук под понятието „Хидромелиорации” се разбира само 

дейността „Напояване на земеделските култури”. 

В специализираното обучение и в практиката на България вече над сто години под  

понятието „Хидромелиорации” се разбира комплекс от дейности и свързаните с изпълнението 

им инженерни системи и съоръжения за напояване на земеделските култури и отводняване на 

земеделските земи със заблатени и преовлажнени почви с цел създаване на благоприятен за 

тяхното развитие влажностен режим в почвата и за осигуряване на устойчиви добиви и 

качествена земеделска продукция, предпазване от заливане/наводнения на земеделските земи и 

различни стопански обекти и корегиране и осигуряване проводимостта на речните легла в 

участъците извън населените места и др.   

В Националната стратегия посочените последни дейности и съответната инфраструктура 

са включени към отрасъл „Защита от вредното въздействие на водите”, като те се управляват от 

МЗХ и се стопанисват от същото търговско дружество, както при отрасъл  „Хидромелиорации”. 

В някои текстове на Стратегията обаче съоръжения от тази група са включени правилно 

към групата на хидромелиоративните съоръжения.  

 

3. За отраслите „Хидромелиорации” и „Защита от вредното въздействие на водите” 

представената информация и направения анализ в т. 2 на основния документ („Изводи от 

анализа на съществуващото състояние”) и в Приложенията в повечето случаи не са 

пълни, недобре представени и по редица важни проблеми няма коментар и анализ. За 

разлика от информацията и анализа за отрасъла „В и К”. 

Например в Приложение 2 елементите на хидромелиоративната инфраструктура е 

представена само в една точка - 2.2.9 (за разлика от няколко за отрасъла „Ви К). Представянето 

на отделните елементи на тази инфраструктура е объркано, както като цяло, така и вътре по 

приетите отрасли. Цитирани са стари данни, изводите са объркани (виж извода на стр. 74 долу - 

„Голяма част от хидромелиоративните съоръжения са стари и амортизирани, като ............ ” с 

двете подточки. Или за спешните мерки на стр. 55 долу – „Защита от вредни явления и 

подобряване на инфраструктурата за напояване”...... И т.н.   

В Приложение 4 („Анализ на удовлетвореността на населението и бизнеса от 

предоставяните услуги във водния сектор”) няма данни от проучвания за отраслите 

„Хидромелиорации” и „Защита от вредното въздействие на водите”. За тези дейности тук са 

едни от представляващите интерес въпроси – цени на услугите, начин на измерване на водата, 

поносимост на цените за потребителите, взаимоотношения между участниците и др., анализът 

на които дава информация за голяма част от проблемите в тези отрасли.      

В Приложение 6 („Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в 

управлението на водите„) към т. 6.3.10. считаме за необходимо включването на 
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Селскостопанска академия със своите структури и основно Института по мелиорации и 

механизация и Института по почвознание и агрохимия „Н. Пушкаров” (обединени от началото 

на 2012 г. в Институт по почвознание, агротехнологии и растителна защита).   

 Направените разработки в Приложение 7 („Анализ за разходите и източници за тяхното 

финансиране„) за двата отрасли „Хидромелиорации” и „Защита от вредното въздействие на 

водите” не дават представа за най-сериозните проблеми, които са налице от години в 

стопанисващите хидромелиоративен фонд в България търговски дружества към МЗХ и които 

определят техния облик и оценка.  

Не са добре анализирани разходите за доставка на вода за напояване, размера на 

необходимите средства за изпълнение на дейностите и на тяхното финансиране от различните 

източници. Освен това не са представени и всички възможни и неизползвани източници на 

финансиране на дейностите в тези отрасли по Присъединителната програма САПАРД – мярка 

1.1 и 1.6 (нестартирана) и особено по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 

периода 2007-2013 г. – мярка 121 и нестартираните досега мерки 125 „Подобряване и развитие 

на инфраструктурата, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горското 

стопанство”, подмярка „ Управление на водите”, и 126 „Възстановяване на селскостопанския 

потенциал, разрушен от природни бедствия , и въвеждане на подходящи превантивни 

дейности”, подмярка „Възстановяване на земеделски производствен потенциал, разрушен от 

наводнения”, в т.ч. причините за това.  

Няма коментар за финансирането на дейностите по напояване в сдруженията за 

напояване и в общините.  

Добре представени данни и един по-конкретен анализ тук би дал добра основа за 

предлагане на адекватни решения за бъдещето на тези отрасли. 

 

4. Част от посочените непълноти в предходната точка 3 се отнася и за SWOT 

анализа на водния сектор.  

Анализът е много кратък, като съдържа само общи и обобщени констатации и изводи за 

сектора. Без запознаване с резултатите от анализите в Приложенията, ползването само на този 

анализ в основния документ на националната стратегия прави логически трудно преминаването 

към следващите етапи на разработката – дървото на целите и стратегия за бъдещето.  

В Проекта на Националната стратегия не са използвани изготвените през последните 

години за отрасъла „Хидромелиорации” няколко стратегически материали - Стратегия за 

развитие на напояването в България в условията на пазарна икономика (МЗХ, 2000 г.), 

Национална програма за възстановяване и развитие на хидромелиорациите в Република 

България в периода 2009-2013 г. (МЗХ, 2009 г.), Проект на Стратегия за управление и развитие 

на хидромелиорациите в Република България (МЗХ, 2010 г.) и др., в които по-пълно и обхватно 

се анализирани проблемите в този отрасъл и пътищата за неговото възстановяване и развитие. 

 

5. Дългосрочната стратегическа цел в областта на водния сектор, както и целите (т. 

4 – „Дърво на целите”), са сравнително добре формулирани. 

Предлагаме обаче допълнения: 
- да се запише още в началото, че (примерно): „Развитието на водния сектор следва да се 

превърне в един от приоритетите на държавната политика в дългосрочен аспект”  

- стратегическата цел да се допълни в края с текста: „..........и ефективно управление на 

водностопанската инфраструктура, с оглед адаптирането на икономиката на България към 

екстремните прояви на промените в климата” 

- цел 1 също да се допълни с текста: „..........чрез рехабилитация на съществуващата и 

изграждане на нова водностопанска инфраструктура” 

- подцел 3.2. да се преформулира като такава 

Към подцели 3.1. и 3.2. имаме известни резерви, свързани с дейностите в отрасли 

„Хидромелиорации” и „Защита от вредното въздействие на водите”, които отразяваме по-долу. 
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6. Т. 5 („Предизвикателства пред водния сектор”) да се допълни с най-сериозното 

предизвикателство понастоящем и през следващите години и десетилетия от екологична, 

социална и икономическа гледна точка - промените в климата в региона. 

Земеделието на страната ще бъде един от най-засегнатите сектори от климатичните 

промени поради неговата зависимост от метеорологичните условия.   

Водностопанските отрасли „Хидромелиорации” и „Защита от вредното въздействие на 

водите”, предвид тяхната същност и обхват на дейности, може да се използват като едно от 

ефективните средства за ограничаване или предотвратяване на последиците от изменение на 

климата - на стресовото въздействие на засушаванията, водния дефицит и недостиг на вода за 

земеделските култури от една страна, и от друга – за преодоляване на вредното въздействие на 

водите върху земеделските земи и селските райони при другите екстремни климатични прояви  

- наводненията, разрушаването на бреговете на речните легла, преовлажняването на почвата в 

земеделските земи и др. 

Тези отрасли се нуждаят в най-голяма степен от адаптиране към условията в земеделието 

на страната, с проявленията на съвременния климат и с изискванията за ефективно управление  

на водите и това е необходимо да бъде заложено в Стратегията.  

 

7. Посоченото в т. 5 относно проблемите в политиката във водния сектор (стр. 27), в 

т.ч. за секторните политики и липсата на хоризонтална координация между тях, е по-

подходящо да се включи в т. 6 („Алтернативи”) или т. 7 („Стратегия за развитие”).  

Разсъжденията по тези проблеми са верни, но следва да се отбележи, че на първо място  

изключително важно е да има разработени и съответно приети от професионалната общност на 

ясни и адекватни планови документи и секторни политики, за които става въпрос и в началото 

на т. 7. 

Такива документи и политика в областта на напояването, отводняването и защитата от 

останалите вредни въздействия на водите в земеделието, т.е. в отраслите „Хидромелиорации” и 

„Защита от вредното въздействие на водите”, които се управляват от МЗХ, от 10 години 

липсват.    

 

8. В разработките в т. 6 („Алтернативи”) и т. 7 („Стратегия за развитие”) не са 

отчетени някои специфични особености на отрасъл  „Хидромелиорации”, респ. на 

дейностите, свързани с „Напояване на земеделските култури ”.  

Напояването на земеделските култури следва да се разглежда като частно мотивирана 

дейност. Тя обаче представлява икономическа дейност от обществен интерес, при което се 

използват обществени ресурси (водата, както и в отделни случаи изградена напоителна 

инфраструктура). Поради това тази дейност трябва да се извършва в съчетаване на пазарните 

механизми и политиката на държавата в областта на земеделието, като последната трябва 

съобразно конкретната икономическа среда да предприема мерки за икономическо стимулиране 

на напояването, респ. на поливното земеделие, и подпомагане на участниците в процеса, в т.ч. и 

финансово, главно за възстановяване на напоителната инфраструктура.  

През последните години тази необходимост се засилва и предвид възможностите 

напояването да се използва като средство за преодоляване на последиците от изменение на 

климата – засушаванията и недостига на вода за земеделските култури. 

Състоянието и развитието на този отрасъл зависят не само от публичните власти в 

лицето на държавата, но и от земеделските производители - сдружения за напояване, 

земеделски кооперации, самостоятелни водоползватели – земеделски производители 

(физически и юридически лица), които стопанисват и управляват изградена с техни средства 

или предадена им за ползване инфраструктура в собствените или използвани земеделски земи, 

както и такива, които предстои да вземат решение да изграждат инфраструктура за напояване. 

Решенията им се определят не само от вида на отглежданите култури и метеорологичните 

условия, но и от поносимостта на разходите по доставка на водата и реализиране на процеса на 

напояване на културите в конкретните икономически условия.   
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Устойчиво развитие на този отрасъл е възможно при съчетаване на икономическата 

заинтересованост на земеделските производители да напояват земеделските си земи и култури 

и икономическата полза за държавата от тази дейност. 

Разбира се, преди предприемането на каквито й действия оторизираните държавни 

органи разрешават ползването на водните ресурси и водните обекти.   

В този смисъл, за разлика от останалите водностопански дейности, в отрасъла 

„Хидромелиорации”/„Напояване” управлението и развитието му се извършва съвместно от 

държавата и водоползвателите.  

Тази философия на функциониране и развитие на този отрасъл е залегнала в действащия 

Закон за сдружения за напояване (2001 г.) и наредбите към него (по отношение на финансово 

подпомагане от държавата и на правото на ползване и придобиване на собственост върху 

напоителната инфраструктура), които не се предлагат за изменение в настоящата Стратегия.  

Подобен модел на управление на напояването се реализира във всички страни в света с 

развито поливно земеделие.  

Посочените особености на този отрасъл следва да бъдат подчертани и взети предвид при 

разглеждане по-нататък на всички въпроси, свързани с неговото развитие и общо на водния 

сектор.  

 

9. В т. 7.2. („Институционална рамка”) от „Стратегията за развитие” да бъдат 

направени следните допълнения за отрасъл „Хидромелиорации”/„Напояване”:  

- в основните функции на МЗХ да се включат и тези, свързани с надзора, поддържането 

на регистър, подпомагане функционирането и др. на сдруженията за напояване, съгласно 

Закона за сдружения за напояване.  

- като оператори  в отрасъл „Хидромелиорации”/„Напояване” да се включат 

сдруженията за напояване и земеделските кооперации, които доставят вода за напояване на 

своите членове, въпреки ограничения им обхват. 

 

10. С предложената в т.7.2. институционална рамка на сектора няма да бъдат 

преодолени  основните проблеми в него.  

Отразените добре в т. 5 („Предизвикателства пред водния сектор”) основни проблеми в 

сектора понастоящем – фрагментация на функциите за водите между различните институции, 

недобра хоризонтална координация между секторните политики, наличие на различни секторни 

интереси и подходи и т.н., няма да бъдат преодолени с предлаганата институционална рамка 

със запазване на участниците в досегашното управлението на отраслов принцип на 

водностопанската инфраструктура и на същите оператори.     

 

11. В т. 7.3. („Отношения на собственост”) да бъдат направени следните 

допълнения: 

- в изброените за публична държавна собственост съоръжения, главно за ВиК да се 

посочат и главните съоръжения в напоителните системи, като водовземания, деривации,  

напоителни помпени станции, магистрални и главни канали и тръбопроводи и всички 

съоръжения по тях, и т.н. 

- да се посочат всички форми на собственост на водностопанските системи и 

съоръжения в страната – става отново въпрос за субектите в отрасъла 

„Хидромелиорации”/„Напояване” –  сдружения за напояване, земеделски кооперации и 

самостоятелни водоползватели (физически и юридически лица), които притежават изградена с 

техни средства напоителна инфраструктура; макар и с малък дял (засега) в общия размер на 

напоителната инфраструктура, резултатите от дейността на тези субекти заслужават внимание. 

Още повече, че разглеждаме Национална стратегия за развитие на водния сектор.  

 

12. Т. 7.4. („Финансова и ценова политика”) е разработена много общо, без 

обосновка и разчети за възможностите за осигуряване на необходимите инвестиции за  

реализиране на Националната стратегия и подобряване на водния сектор.  
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За подобряване и развитие на водния сектор, както е отбелязано текстово и в цифрово 

отношение в Приложение 7 и в т. 2 на основния документ, са необходими огромни инвестиции. 

Това е известно на всички и от години се говори и отбелязва в различните документи.  

Недостигът на финансови средства ще бъде основната заплаха и ограничение пред 

реализирането и осигуряването на положителни резултати от мерките и Стратегията за всеки от 

отраслите и общо на водния сектор на страната.      

Затова е много важно в тази част от Националната стратегия да бъдат направени всички 

обосновки и разчети за източниците на финансиране, които управляващите и законодателния 

органи ще обсъдят и одобрят и по този начин ще поемат съответните ангажименти.  

Това е основен въпрос за водния сектор и в разглежданата Национална стратегия не е 

подготвен добре.   

Конкретно за финансирането на дейностите в отраслите „Хидромелиорации” и „Защита 

от вредното въздействие на водите” имаме следните съображения: 

- посочените източници на финансиране – приходи от такса за водоползване и 

предоставяне на услуги, еврофондове и съответно национално съфинансиране от държавиня 

бюджет, са с много ограничени възможности и няма да са в състояние да покрият дори 

необхимите разходи при минималистичния сценарии за подобряване на тези отрасли  

- изискването по т.3.2. няма да сработи и за двата отрасла  

- операторът „Напоителни системи” ще изпитва големи затруднения при реализиране на 

приходи от предоставянето на услугата доставка на вода за напояване, особено при 

необходимост от спазване на принципа „замърсителят и ползвателят плащат” 

- за да извършва такава услуга и да реализира приходи „Напоителни системи” ще трябва 

да поддържа поносима за водоползвателите цена за нея (водата), т.е. последните трябва да имат 

икономическа полза от дейността напояване на отглежданите култури  

- операторът „Напоителни системи” ще бъде в невъзможност да осигурява необходимите 

средства за дейностите по „Защита от вредното въздействие на водите” чрез приходи от 

допълнителни дейности и услуги    

И независимо, че правилно е отбелязано в основните репери на финансовата политика за 

тези отрасли - „изграждането на нови и възстановяването на хидромелиоративните системи ще 

придобива все по-голямо значение предвид прогнозите за нашия регион за все по-чести и по-

продължителни засушавания” и следващия абзатц „инвестициите в секторите 

„Хидромелиорации” и „Защита от вредното въздействие на водите” могат да се разглеждат и 

като мерки за адаптация към климатичните промени”, препоръчаните източници на 

финансиране няма да могат да осигурят  изпълнението на тези приоритети.  

Още повече, че за следващия програмен период 2014-2020 г. в аграрния сектор не са 

ясни и приоритетни предложенията за финансиране на такива дейности от еврофондовете, 

дължащо се и на неотчитане и неразбиране на предназначението на дейностите от отраслите 

„Хидромелиорации” и „Защита от вредното въздействие на водите”. 

Посоченото дава основание за търсене и предлагане на нови източници на финансиране, 

в т.ч. за държавно подпомагане под различна форма, каквото понастоящем е осигуряването на 

средства по линия на бедствия и аварии. 

Необходимо е да се запише и реално да се формулира от МЗХ обосновано искане от 

страна на България за включване на дейностите по „Хидромелиорации” и „Защита от вредното 

въздействие на водите” в процеса на програмиране на развитието на селските райони в периода 

след 2013 г. в обхвата на подпомаганите / субсидирани по Общата селскостопанска политика на 

ЕС, респ. в стратегията и програмата за развитие на селските райони в България и др. 

- не е посочено, в бъдеще ще има ли финасово подпомагане от страна на държавата на 

дейностите по напояване, провеждани от сдруженията за напояване, в съответствие на Закона за 

сдруженията за напояване и Наредба № 2 (2002 г.)  

- предлаганата схема на цените на услугите – еднаква цена за един оператор, както и 

вътрешното кръстосано “субсидиране“ между различните дейности и особено райони и 
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структури, не стимулира активността и инциативността при провеждане на дейностите от 

операторите  

 

13. В Националната стратегия няма времеви график и не се коментира въпроса за 

очакваните резултати от изпълнение на предложените мерки за подобряване на отделните 

водностопански отрасли и на водния сектор като цяло.   

Очевидно, че изпълнението на Националната стратегия ще бъде продължителен процес 

със своите организационни, структурни, финансово-икономически, правни и технически 

аспекти.  

Как ще протече този процес и при каква етапност в Проекта няма предложения. В каква 

последователност във времето ще се изпълняват предложените мерки/задачи според тяхната 

актуалност и сложност също не се коментира.  

Документът не съдържа анализи и прогнози за резултатите, които се очаква да се 

получат при осъществяване на мерките и дейностите, а следователно не може да се оцени и 

очаквания ефект от евентуалното му реализиране.  

 

14. Заключение 

 

Предвид на изложеното по-горе считаме, че предложената в Проекта на документа 

стратегия за развитие няма да доведат до подобряване на състоянието и ефективността на 

отраслите „Хидромелиорации” и „Защита от вредното въздействие на водите” и общо на водния 

сектор на България.    

 

 

София, 16.04.2012 г.    
 

 

 

                                  За „Уотър енд Рурал Институт” ООД: 

                                                                                              доц. д-р инж. Пл. Петков 

                                                                                              Управител 

 

 


