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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р инж. ПЛАМЕН ПЕТКОВ, 

проф. дссн инж. ИВАН ВЪРЛЕВ, 

инж. КРАСИМИР ДАНДОВ 

доц. д-р инж. НИКОЛАЙ МАРКОВ, 

 

 

ОТНОСНО: Актуални проблеми, свързани с възстановяване на хидромелиорациите  

                       в България  

 

 

Известна е съществената роля, която ”Хидромелиорациите” има за получаването на стабилна 

растениевъдна продукция при рязко ограничаване на неблагоприятното въздействие на климатичните 

фактори през различните в климатично отношение години, в т.ч. при недостиг на вода за 

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

върху земеделските земи при другите екстремни климатични прояви  - наводненията, разрушаването 

на бреговете на речните легла, преовлажняването на почвата в земеделските земи и др. 

Безпорно доказателство за значимостта на всички дейности от този сектор и на свързаните с 

изпълнението им инженерни системи и съоръжения, са изградените и използвани през втората 

половина на 20-ти век над 12 млн. дка поливни площи, съоръжения за отводняване на около 1,4 млн. 

дка със заблатени и преовлажнени почви, предпазни диги по р. Дунав и по-голмите реки във 

вътрешността на страната, предпазващи от наводнения над 1,5 млн. дка земеделски земи, населени 

места и стопански обекти. Мелиорираните площи през този период са осигурявали над 50 % от 

земеделската продукция на страната. 

След 1990 г., „Хидромелиорациите” в България навлизат в криза, която продължава и 

понастоящем.  

Техническото състояние на голяма част от изградените с държавни средства напоителни 

системи и съоръжения поради липса на ресурси за ремонт и поддържане непрекъснато се влошава, 

налице е разрушаване и разграбване на цели съоръжения и части от тях.  

Съгласно последното преброяване на поливните площи в страната през 1999 г., годни  

напоителни системи, изградени с държавни средства и стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД, 

са 5,4 млн.дка. Към 2013 г. площите с годна напоителна инфраструктура, според дружеството, са 

намаляли до към 3,26 млн. дка.  

Напоителните съоръжения на бившите кооперативни стопанства, които трябва да се 

стопанисват в момента от общини и сдружения за напояване, в голямата си част са разграбени, 

разрушени и не са в състояние да изпълняват предназначението си. Сериозно е и състоянието на 

язовирите, особено тези, които са общинска собственост, предвид потенциалната опасност, която 

представляват за населението, земеделските земи и изградената инфраструктура. 

Значителна част от отводнителните съоръжения и предпазните диги, изградени в периода 

1930-1980 г., също не е в добро техническо състояние.      

Използваемостта на напоителните системи и съоръжения се предопределя от много 

комплексно действуващи фактори, като основните от тях са климатичните условия, вида на 

отглежданите върху поливни площи земеделски култури, финансовите условия за производство и 

реализация на земеделската продукция и др. През последните 15 години нивото на използваемост на 

напоителните системи е почти постоянно под 10 %. Размерът на напояваните площи е в границите на 

около 350 хил.дка, като около 120 хил.дка от тях са засяти с ориз  

Ниската използваемост на държавната напоителна инфраструктура и недостатъчните 

собствени приходи, както и недостига на необходимите финансови средства за ремонт и поддържане 
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на напоителните съоръжения и на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите, 

обуславят затрудненията на държавното дружество “Напоителни системи” ЕАД към МЗХ по 

осигуряване на нормалната експлоатация на стопанисвания хидромелиоративен фонд.    

Посочената тенденция е обратна на съществуващото положение и развитие на напояването и 

отводняването в европейските страни, в т.ч. и в съседните ни страни Гърция и Турция и в страните от 

Южна Европа. Сегашното състояние на хидромелиорациите у нас действително няма аналог в света.  

Основни причини за кризата в сектора е необоснованото оттеглянето на държавата от тази 

дейност, липсата на ресурси и безстопанственост от страна на държавните дружества. 

Налице са и редица субективни причини, свързани основно с неосъзната роля и място на 

хидромелиорациите в земеделското производство и икономика на страната, неизяснената визия за 

управление и развитие на сектора, безотговорност и липса на професионализъм при провеждане на 

различните хидромелиоративни дейности и др. 

За изминалите 20 години държавата не намери реално действащи организационни и финансови 

инструменти за устойчиво управление на сектора, поради което продължава физическата и морална  

амортизация на хидромелиоративната инфраструктура.  

Секторът е изостанал в преструктурирането си от всички останали сектори в земеделието на 

страната. Въпреки настъпилите организационно-икономически промени в земеделието и икономиката 

на страната, в сектора не е променян модела на управление, не е адаптирана законовата му и 

подзаконова уредба, не са решени такива важни въпроси като собствеността на хидромелиоративните 

съоръжения, механизма и начина на финансиране на различните дейности в хидромелиорациите и т.н. 

Не са извършени и редица дейности, които не изискват значителни финансови средства.  

На практика направените промени в сектора се изразяват само в съкращаване на структури и в 

намаляване на финансовите средства, отделяни от държавата за поддържане и експлоатация на 

напоителните съоръжения и тези за предпазване от вредното въздействие на водите. 

И към настоящия момент за използването на хидромелиорациите няма съвременен 

стратегически и програмен документ, който да очертава целите и насоките на преструктуриране им.  

Посоченото състояние на сектора не отговаря на потребностите на българското земеделие и 

водно стопанство предвид основните предизвикателства, с които те се сблъскват  сега и които ще 

стоят пред тях с още по-голяма сериозност - изменение на климата в региона, опазване на околната 

среда в земеделските земи и въвеждане на добри земеделски практики, рационално  управление и 

опазване на водите в земеделието и др.      Това обуславя неотложната необходимост от 

възстановяването и понататъшното развитие на всички дейности в обхвата на този сектор. 

 

Какво ще струва за нашата икономика, за земеделските производители и останалите граждани 

на страната възстановяването и развитието на хидромелиорациите, в частност на напояването на 

земеделските култури ?  

За да бъдат убедителни следващите цифри, те ще се основават на загубите и ползите при 

провеждането на напояването. Науката и практиката недвусмислено отдавна е доказала, че 

напояването увеличава добивите при царевицата, тютюна и други култури до 2 пъти, а при 

останалите култури - над 1,7  пъти. Отглеждането на зеленчуци, ориз и др. без напояване е 

невъзможно. Значителното увеличение на добивите е изключително важно за икономиката. От не по-

малко значение е и фактът, че при напояване през отделните климатични години добивите са 3-4 пъти 

по стабилни Това се оценява чрез коефициента на вариация, който при напояване е 10-17%, а без 

напояване - 25-60%. По-високата стабилност има значение за вноса и износа на страната, обема на 

складовата база и други, включително върху стабилността на цените на хранителните стоки. Добре е 

да си припомним, че цените на основните хранителни продукти у нас скочат с 30-50% след големи 

засушавания, например през 2007 г. 

Икономическият ефект от напояването през средна климатична година при царевицата и соята 

е над 60 лв/дка, при тютюна - над 100 лв/дка, при зеленчуците и плодовете - над 150 лв/дка или 
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средно над 100 лв/дка. През сухите години този ефект нараства с над 2-3 пъти. Ето защо при 

възстановяване на част от напоителната инфраструктура, напр. в 1 млн.дка, ще се  реализира чист 

доход от над 100 млн. лв. годишно.  

В същото време остават неоползотворени огромни водни маси - над 4 млрд.м
3
, напускайки 

безполезно територията на страната. Голяма част от тях са регулирани от около 2200 малки и по-

големи язовири, изградени за напояване. Само тази дейност струва на икономиката ни още няколко 

десетки милиона лева. Очевидно през последните години земеделското ни производство е понесло 

огромни загуби и е липсвала национално отговорна политика в управлението на хидромелиорациите.  

 

Каква трябва да бъде държавна политика в областта на хидромелиорациите ? 

Напояването на земеделските култури представлява частно мотивирана дейност, която може 

да се извършва без държавна намеса и подкрепа. В същото време тази дейност в икономическо 

отношение е от обществен интерес, тъй като голяма част от допълнителната продукция се изнася. В 

този смисъл държавата следва да предприема мерки за икономическо стимулиране на напояването. 

Друг е случаят с отводняването и подобряването на земеделските земи с преовлажнени почви 

и предпазването им от наводнения. Тази дейност е от изключителен обществен интерес и следва да 

бъде изцяло в обхвата и приоритетите на държавната политика, в т.ч. осигуряване на всички 

необходими финансови средства за провеждането на необходимите дейности.  

Възраждането и устойчивото развитие на хидромелиорациите в България в бъдеще може да се 

постигне само чрез осигуряване на икономическа полза за държавата от тази дейност и икономическа 

заинтересованост на земеделските производители да напояват земеделските си земи 

Ролята на държавата следва да се изрази главно в ресурсно осигуряване на изпълнението на 

различни аспекти на дейностите по възстановяването, в т.ч. законодателните, нормативните, 

финансово-икономическите, организационно-технологичните и техническите.   Безпорно с най-

съществен принос ще бъде финансовата и кадровата подкрепа на държавата за развитие на  

хидромелиорациите като цяло, преструктуриране на управлението на хидромелиорациите  и 

възстановяване на основните съоръжения от хидромелиоративната инфраструктура. 

 

Какви основни неотложни и по-конкретни мерки трябва да бъдат предприети в сектора 

„Хидромелиорации” ? Основните според нас са:   

- Министърът на земеделието и храните да създаде национален научен и бизнес съвет, в който 

да се обсъждат и предлагат решения по най-важните проблеми на възстановяването и развитието на 

хидромелиорациите в България. 

- изготвяне на Стратегия за възстановяване и развитие на хидромелиорациите в България за 

средносрочен и дългосрочен период  

- изготвяне и предложение за приемане на Закон за хидромелиорациите (преди четири години 

в комисии към Народното събрание започна обсъждане на проект на Закон за управление на водите) 

- актуализация на действащата нормативна уредба, в т.ч. на Закона за сдружения за напояване 

- актуализация на нормативната уредба за проектиране и изграждане на хидромелиоративните 

системи и съоръжения 

- преструктуриране управлението на хидромелиорациите, в т.ч. на собствеността, ползването и 

стопанисването на изградения хидромелиоративен фонд, което трябва да включи преброяване и 

идентифициране на хидромелиоративния фонд и приоритетна програма за поетапното му 

възстановяване и реконструкция 

- разработване и прилагане на адекватна финансова и икономическа политика при 

предоставяне на хидромелиоративните услуги на потребителите, включително изготвяне на методика 

за определяне цената на водата за напояване 
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- разработване на необходимите документи (наредби и др.) и осигуряване включването на 

самостоятелни специализирани мерки за изпълнение на дейности по хидромелиорации в Програмата 

за развитие на селските райони за следващия програмен период 2014-2020 г.  

- оценка на възможностите за директно подпомагане на земеделските производители с 

европейски и национални средства и реализирането на такива възможности през следващия 

програмен период  

-  оценка състоянието на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите 

(отводнителни системи, защитни диги покрай р. Дунав, корекции на реки, предпазни диги), 

определяне на необходимите средства и изготвяне на инвестиционна програма за проектиране и 

възстановяване на тяхната функционалност 

- преоценка на системите и съоръженията за напояване на базата на аграрикономически 

оценки и изготвяне на инвестиционна програма за проектиране, основен ремонт и реконструкция в 

краткосрочен и дългосрочен план с вземане под внимание тяхното използване, икономически и 

социален ефект 

- подобряване на инвестиционния процес в хидромелиорациите, чрез разработването на 

приоритети и система за оценка на ефективността на публичните инвестиции 

- осигуряване на рационално и пестеливо използване на водните ресурси за напояване, 

особено в районите с дефицит на вода, при прилагане на водоспестяващи технологии и техники за 

напояване 

- повишаване ефективността на използване на хидромелиоративните системи и възстановяване 

на необходимата поливна техника   

- извършване на оценка на дейността на всички функциониращи сдружения за напояване, 

разработване и реализиране на програма за тяхното подпомагане с финансови средства за 

възстановяване на напоителната им инфраструктура, с обучение, съвети и техническа помощ  

- възстановяване като самостоятелно звено на института по хидромелиорации и механизация

  

- изготвянето на съответни програми за научни изследвания в областта на хидромелиорациите, 

както и за подготовка и квалификация на кадри за нуждите на хидромелиорациите 

 

Ние имаме виждания как да бъдат решени проблемите в сектора, както и по какъв начин да се 

проведат посочените мерки, които можем да споделим.     

Решаването на проблемите в сектора „Хидромелиорации” няма да е лесно. Още повече, че 

сегашното състояние на този сектор у нас действително няма аналог както в съседните страни, така и 

в света. За възстановяването и развитието му ще са необходими усилията както на държавата, така и 

на общините, сдруженията за напояване и останалите земеделски производители, които искат да 

развиват поливно земеделско производство. 

Безпорно е, че възстановяването на хидромелиорациите на страната не може да стане за кратко 

време и за цялата инфраструктура. Това не е и необходимо.  

Програмата за възстановяване на напояването и съответната инфраструктура следва да се 

основава на внимателна аграр-икономическата оценка за ефективността от експлоатацията на 

изградените напоителни системи и полета, оценка на потребностите на земеделски култури от вода за 

напояване при променените климатични условия, на потенциалния икономически ефект, който може 

да се получи в резултат на напояването. 

Същото се отнася и за инфраструктурата и дейностите, свързани с предпазването от вредното 

въздействие на водите.  

Най-важния фактор при оценките е отчитане на финансовите възможности на държавата и 

останалите участници в процесите и дейностите в хидромелиорациите.   

Необходимите финансови средства за поставяне на началните дейности по наша преценка са 

около 30-40 млн. лв. годишно, като около 20 млн лв от тях трябва да са за обектите за предпазване от 
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вредното въздействие на водите. Тези средства не надвишават 10% от ежегодните загуби от 

засушаванията, които понася селското ни стопанство. 

  

При разработването на стратегическите и програмните документи за сектора и при изпълнение 

на възстановителните работи считаме за целесъобразно да се използват пълноценно преди всичко 

българските специалисти, а не да се разчита изцяло на специалисти от други страни и институции, 

незапознати детайлно с нашите постижения и със състоянието на сектора понастоящем. 

 

В заключение считаме, че реализиране на необходимите действия и неотложни мерки по 

възстановяване и развитие на сектора „Хидромелиорациите” в България в краткосрочен и 

дългосрочен период може да се извърши само като това се превърне в един от основните приоритети 

на държавната политика в областта на земеделието.   

 

 

София, октомври 2013 г.  

                                                                


