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„Сега, когато климатът в региона се изменя поради глобалното затопляне и става все 

по-неустойчив, максимата, че земеделието у нас е немислимо без напояване, става още по 

значима, защото за развитието на земеделските култури влагата е основен лимитиращ 

фактор, определящ количеството и качеството на продукцията от тях и предопределящ 

фактор за реализацията на останалите агротехнически дейности”. 

Само малко хора, но също”лимитиращи”, още не са разбрали това! 

 

 

 

1. Роля и място на хидромелиорациите в земеделието и водното стопанство на 

България 

 

Хидромелиорациите са елемент от агротехническия комплекс при отглеждане на 

земеделските култури в България. Те включват разнообразни дейности и свързани с 

изпълнението им инженерни системи и съоръжения за:  

- напояване на земеделските култури  

- защита на земеделските земи и различни стопански обекти от вредното въздействие на 

водите извън населените места, в т.ч. предпазването им от заливане/наводнения, корегиране и 

осигуряване проводимостта на речните легла, отводняване и подобряване на земеделските земи 

с преовлажнени почви и др. 

Агроклиматичните особености в редица райони на страната обуславят необходимостта от 

провеждане на тези дейности през различните периоди и години - напояване на културите 

главно през периода м. юни-септември за компенсиране на формиращия се воден дефицит, 

предпазване на земеделски земи и стопанска инфраструктура от заливане/наводнения, събиране 

и отвеждане от тях на излишните повърхностни и подземни води обикновено през пролетните 

месеци и в периодите на интензивни валежи и високи водни нива в минаващите по границите 

им реки, с оглед създаване на благоприятен за развитието на земеделските култури влажностен 

режим в почвата и други условия за извършване на съвременно земеделско производство и 

получаване на устойчиви добиви и качествена земеделска продукция, предпазване на почвите от 

и разрушаване на стопански обекти, разположени в земеделските земи и т.н..    

Същевременно хидромелиорациите са част от водното стопанство на страната. Поради 

това тяхното провеждане и управление се извършва съобразно както със специфичните 

изисквания на земеделското производство, така и с основните принципи и изискванията за 

управление, опазване и използване на водите и на водностопанската инфраструктура, заложени 

в европейското и националното законодателство и практика в областта на водите.  

Началото на държавна програма за водно строителство и по-рационално използване на 

водните ресурси в страната се поставя в началото на миналия век, когато се създава първата 

служба за водно строителство, а през 1920 г. в съответствие със Закона за водните синдикати 

(1919 г.) се основават и първите държавни кооперативни сдружения.  
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По-значително развитие хидромелиорациите получават в периода след 1960 г. В периода 

до 1990 г. в различни райони на страната се изграждат напоителни системи на площ от 12,3 млн. 

дка (29% от общата обработваема площ). В 8,8 млн.дка от тях са инвестирани държавни 

средства. Реално тогава са напоявани окол 7-8 млн.дка. В експлоатация влизат общо 240 

държавни напоителни системи и голям брой отделни напоителни полета. Поливните площи през 

този период са осигурявали над 50 % от земеделската продукция на страната, на такива площи 

са отглеждани голяма част от интензивните и фуражните култури. 

Отводняването на голяма част от заблатените площи и изграждането на предпазни диги в 

низините край р. Дунав се извършва след 1924 г. През втората половина на миналия век в над 

1,40 млн.дка земеделски земи, по-голяма част в рамките на напоителните системи, са изградени 

и се експлоатират 78 бр. отводнителни системи за подобряване на преовлажнени и засолени 

почви. В експлоатация са и стотици километри предпазни диги по р. Дунав и по големите реки 

във вътрешността на страната, които предпазват от заливане над 1,60 млн.дка земеделски земи, 

населени места и различни стопански обекти.  

След 1990 г., хидромелиорациите в България, особено напояването, навлизат в криза, 

която продължава и понастоящем. Няма друг пример в света, при който напояваните площи от 

7-8 млн. дка за няколко години да намалеят на 300 хил.дка. Последната цифра предизвиква 

чувство на неудобство, тъй като до 1940 г., т.е. преди повече от 70 г. , напояваните площи в 

България са били също 380 хил.дка.  

Основни причини за това е необоснованото оттеглянето на държавата от тази дейност, 

липсата на ресурси и безстопанственост от страна на държавните организации, стопанисващи 

тези съоръжения. 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 и перспективите за използване и 

развитие на изградения хидромелиоративен фонд в бъдеще, 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 подсектора, поради което продължава 

физическата и морална  амортизация на хидромелиоративната инфраструктура. Резултатът е 

трайна тенденция за ежегодно намаляване на поливните и напоявани площи. През последните 

15 години годишно се използват за напояване до 6-9% от общо изградените площи с годна 

инфраструктура.  

Посоченото състояние на подсектора 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 през следващите години, основните от които са:  

- изменение на климата в региона, най-сериозното предизвикателство от екологична, 

социална и икономическа гледна точка 

- опазване на околната среда в земеделските земи и въвеждане на добри земеделски 

практики 

- рационално  управление и опазване на водите в земеделието 

Екстремните явления вече са неразделна част от климатичните особености на България. 

Свидетелство за това през последните години са големите суши през 1993-1994 г., 2000 г., 2007, 

2012 г. и катастрофалните наводнения през 2005 г. и в годините след това, в редица региони на 

България, характеризиращи се със значителни материални и други щети на хората, разрушения 

на имуществото им и на инженерната инфраструктура, заливане на земеделски земи и на 

различни стопански обекти и т.н. 

Земеделието е и ще бъде един от най-засегнатите сектори от климатичните промени 

поради неговата зависимост от метеорологичните условия. Българското земеделски стопани няма 
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да могат сами да се справят с климатичните промени. Обществената политика трябва да окаже 

подходяща подкрепа и да даде възможност на земеделските производители да приспособят своето 

производство към новите условия.  

Общата селскостопанска политика на ЕС през следващия програмен период 2014-2020 г. 

трябва да включва необходимите стабилизиращи механизми за по-лесна адаптация към 

климатичните промени и политиката за развитие на селските райони да осигурява възможност 

за ограничаване на негативните влияния, които климатичните промени оказват върху 

земеделските производители и земеделието.  

Предвид същността и обхвата на хидромелиорациите, те могат и трябва 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. 

 

2. Действащо национално законодателство и нормативна уредба в областта на 

водите и хидромелиорациите   

 

Въпросите за управление, опазване и използване на водите, в т.ч. в поливното земеделие,  

са предмет на регламентиране от редица европейски и национални законови и подзаконови 

нормативни документи.  

Основните постановки за управление, опазване и използване на водите в страната са 

заложени в Закона за водите (1999 г.), който пренася основните принципи и изисквания на 

Директива 2000/60/ЕС относно рамката за действия на Общността в областта на управление на 

водите (накратко наричана Рамковата Директива за водите). Към Закона за водите е приета 

необходимата подзаконова уредба. 

Друга европейска директива, която е свързана с проблемите на хидромелиорациите, е 

Директивата 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения (2007 г.). 

Действащата в момента в областта на хидромелиорациите нормативна уредба включва  

Закон за сдруженията за напояване (2001г.) и няколко наредби към него -  Наредба №2 за 

финансово подпомагане на сдруженията за напояване (2002 г.), Наредба за условията и реда за 

участие на държавата в заплащането на цената на услугата “водоподаване” (2002 г.),  Наредба 

за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от 

хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението 

(2002 г.). Отделно са в сила Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на техническа 

експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (2004 г.), Правилник за правилна и 

безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната 

инфраструктура (2004 г.), Наредба  за качеството на водите за напояване на земеделските 

култури и др. 

С отделни аспекти на хидромелиорациите са свързани и с други национални документи, 

като: Закон за собствеността и използването на земеделските земи (1991 г.), Закон за 

подпомагане на земеделските производители (1998 г.), Закон за опазване на земеделските земи 

(1996 г.) и др. 
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3. Управление на хидромелиорациите 

 

Държавната политика по управление на водите в България се провежда от Министъра на 

околната среда и водите, което той осъществява чрез 4-те дирекции за басейново управление на 

водите.  

  Съгласно чл. 10 от Закона за водите, държавната политика, свързана с дейностите по 

експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопанските системи и 

съоръжения, се осъществява от Министъра на земеделието и горите - за хидромелиоративни 

системи и съоръжения и за предпазване от вредното въздействие на водите извън границите на 

населените места. 

Политиката, отнасяща се до хидромелиоративните съоръжения общинска собственост, се 

осъществява от кмета на общината. 

В схемата на управление на хидромелиорациите и използване на инфраструктурата са и 

т.н. оператори, които стопанисват съоръженията, доставят вода за напояване, отвеждат 

излишните води от земеделските земи и извършват и други дейности – търговските дружества 

„Напоителни системи” ЕАД и „Земинвест” ЕАД към МЗХ, общинските предприятия, 

сдруженията за напояване, земеделските кооперации и др.  

 

4. Съществуващ хидромелиоративен фонд. Собственост, стопанисване и 

експлоатация 

 

Към настоящия момент хидромелиоративният фонд в страната се състои от:   

- изградени с държавни средства съоръжения за напояване, включени в активите и 

управлявани от дружествата към МЗХ “Напоителни системи” ЕАД и  „Земинвест” ЕАД  

- вътрешно-канална напоителна мрежа, изградена с държавни средства и стопанисвана до 

1993 г. от бившите ТКЗС и АПК 

- изградени с държавни средства съоръжения за предпазване от вредното въздействие на 

водите – отводнителни съоръжения, предпазни диги и др., включени в активите и управлявани 

от дружеството към МЗХ “Напоителни системи” ЕАД    

- изградени с кооперативни средства съоръжения за напояване, в т.ч. над 1600 малки 

язовири, понастоящем общинска собственост 

- изградени с държавни или кооперативни средства съоръжения за напояване, ползвани 

или собственост и управлявани от сдружения за напояване 

- изградени от други недържавни структури хидромелиоративни съоръжения, частна 

собственост  

“Напоителни системи” ЕАД стопанисва и управлява около 98 % от 

хидромелиоративните съоръжения, изградени с държавни средства, разположени в цялата 

страна.   

Основни системи и съоръжения за напояване: 

- комплексни напоителни язовири - 168 бр.;  

- напоителни помпени станции – 188 бр.;  

- напорни тръбопроводи – 2238 км 

- открита канал мрежа – 5441 км 

- закрита тръбна мрежа – 9269 км 

- водохващания – 420 бр. 

Чрез тези съоръжения могат да с напояват общо 7,44 млн.дка земеделски земи, от които 

годните са 5,376 млн. дка (по данни от последното преброяване от 1999 г).  
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Съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите (публична държавна 

собственост - чл. 13, т. 3 от Закона за водите):  

- дунавски диги - 295 км;  

- корекции на реки извън населените места – 3240 км;  

- предпазни диги - 385 км;  

- отводнителни помпени станции - 90 бр.;  

- отводнителна канална мрежа - 2334 км;  

- събирателна канална мрежа – 11192 км 

- закрита дренажна мрежа – 356 хил.дка 

- ретензионни язовири - 14 бр. и др. 

С тези системи и съоръжения се отводняват и подобряват 1,43 млн.дка  земеделски земи с 

преовлажнени почви и се предпазват от заливане 1,66 млн.дка земеделски земи, населени места 

и различни стопански обекти.  

Допълнително към посочените съоръжения трябва да се включат и инфраструктурата, 

стопанисвана доскоро от бившото дружество „Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД, изградени с 

държавни средства - напоителни съоръжения на около 94,7 хил.дка (от тях годни 41,8 хил. дка) 
и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите - 7,2 хил.дка. 

„Земинвест” ЕАД стопаниса и управлява съоръжения основно в област Кърджали, в т.ч. 

малки язовири 470 бр., напоителни полета 7 бр и др., обслужващи площ от около 1,75 хил.ха.   

От подадените след влизането в сила на Закона за сдружения за напояване (2001 г.) до 

2011 г. са подадени 286 бр. заявления за откриване на процедура по учредяване. От тях съдебно 

са регистрирани 102 бр. с обща площ около 386 хил.дка. Част от съоръженията, предоставени за 

ползване от сдруженията, са изградени от бившите кооперативни стопанства (след 

ликвидирането им предадени на общините). С останалата част от съоръженията на бившите 

кооперативни, в т.ч. и микроязовири, се разпореждат общините.    

Извън рамките на този фонд е изградения с държавни и кооперативни средства и 

стопанисван до 1993 г. от бившите ТКЗС, който понастоящем е общинска собственост: 

- напоителни язовири –                    над 1 600 бр. 

- водохващания –                              около 1 100 бр. 

- напоителни помпени станции –    около 1 600 бр. 

- напоителни канали –                      около 16 300 км 

- изравнители –                                  около 830 бр. 

- напорна тръбна мрежа –                 около 16400 км 

Земеделски производители изграждат индивидуално системи и съоръжения за напояване 

при използване на собствени водоизточници (подземни води, реки, микроязовири и др.). За 

размера на изградените поливни площи и на ежегодно напояваните от тях земи липсва 

информация.   

 

5. Техническо състояние на хидромелиоративната инфраструктура  

 

Като цяло най-отговорните напоителни съоръжения – язовири, водохващания, 

деривации, основни помпени станции и др., са под непрекъснат контрол, за тях се полагат 

относително най-големи грижи, в резултат на което техническото им състояние е сравнително 

добрo.  

Каналната мрежа е в лошото техническо и експлоатационно състояние. Изградена е в 

периода 1940-1980 г. Част от каналите са необлицовани и с деформиран профил. 

Водовземанията в голямата си част са компроментирани поради откраднати възли и детайли на 

вододелите. 
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При закритата водопроводна мрежа единствения проблем са непрекъснатите кражби. 

Тяхната линейност и разпръснатост върху територията на страната не позволяват ефективна 

охрана. 

Вътрешно-каналната мрежа и съоръженията, стопанисвани от бившите кооперативи са 

или разрушени напълно или са в крайно лошо състояние, в т.ч. и помпените станции. Липсва 

съвременна поливна техника, а наличната е амортизирана и трудно поддържана в изправно 

състояние. Най-сериозно е състоянието на язовирите общинска собственост, предвид 

потенциалната опасност, която представляват за населението. 

При съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите най-сериозни са 

проблемите при корекциите на вътрешните реки, които се изразяват в настъпилата значителна 

промяна в проектните параметри на корекциите, налагаща  преоценка на част от съоръженията 

при новосъздадените условия на речния режим. 

Не по-малко са проблемите и в отводнителните системи и съоръжения, в голямата си 

част амортизирани и нефункциониращи по предназначение.  

Основната причина за това състояние е, че въпреки законно регламентирания 

ангажимент тези съоръжения да се поддържат с бюджетни средства съгласно разпоредбите на 

Закона за водите, а стопанисването им да се извършва от търговските дружества към МЗХ, тази 

стратегическа по значение за държавната дейност е подценявана и недофинансирана в 

необходимата степен. 

 

6. Използваемост на напоителните системи и съоръжения  
 

През последните 12-15 години нивото на използваемост на хидромелиоративните 

системи, изградени за напояване, е почти постоянно под 10 %. С изключение на 2000 г. и 2007 

г., когато са подадени от “Напоителни системи” ЕАД по една безплатна поливка на всички 

земеделски култури без ориза, през останалите години размерът на напояваните площи е под 

300 до 350 хил.дка.  

През 2008 г. от “Напоителни системи” ЕАД е подадена първа поливка на 457,4 хил.дка 

обработваема земя и на 212,6 хил.дка – втора и следваща поливка. Площите с ориз са 86,4 

хил.дка .  

През 2009 г. първа поливка е подадена за 399 хил.дка, а на 18,0 хил.ха – втора и следваща 

поливка. Площите с ориз са 101,1 хил.дкя.  

През 2010 г. са напоявани общо 300,5 хил.дка, а площите с ориз са 108,9 хил.дка.  

За размера на ежегодно напояваните земи, съоръженията в които са изградени от 

бившите кооперативи и които понастоящем са в разпореждане на общините, както и тези на 

индивидуални водоползватели, липсва информация.   

При сдруженията за напояване процентът на използваемост на поливните площи е по-

висок. Основният проблем на сдруженията, който е сериозна спирачка за по-устойчиво 

напояване и развитие, е лошото състояние на вътрешно-каналната мрежа и съоръжения (в по-

голямата си част изградена и използвана от бившите кооперативни стопанства), която е почти 

напълно разрушена и е негодна за експлоатация поради масово разграбване и разрушаване, а 

сдруженията не разполагат с необходимите средства за нейното ремонтиране и възстановяване. 

През 2009 г. сдруженията са напоявали около 55,7 хил.дка, представляващи над 15% от 

общата стопанисвана от тях територия, а през 2010 г. – 72,7 хил. дка (18%).  
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7. Финансиране на дейностите по хидромелиорации  

 

Основните източници за финансиране на  дейностите, свързани с напояването и 

предпазването от вредното въздействие на водите, са  средства от републиканския бюджет за 

дейностите по възстановяване, поддържане и развитие на хидромелиоративната инфраструктура - 

публична държавна собственост (язовири, отводнителни системи, диги, корекции, ретензионни 

язовири и др. съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите) и дейностите по 

възстановяване, поддържане и развитие на хидромелиоративната инфраструктура на 

територията на сдруженията; средства от дейността на операторите по извършване на услугата 

„водоподаване за напояване” и др. услуги; средства от общинските бюджети за поддържане на 

съоръженията общинска собственост; средства на индивидуални водоползватели.  

Направените инвестиции за хидромелиоративни обекти през последните 10 години  

показва неравномерното разпределяне на средствата по години, както и тяхната ниска стойност 

на фона на огромният държавен хидромелиоративен фонд. Като цяло общият обем инвестиции 

за хидромелиоративните обекти, разпределян от МЗХ през последните години е разделян в две 

основни групи- основни ремонти и придобиване на дълготрайни материални активи 

(проектиране и ново строителство), като последните са около три пъти повече от тези за 

извършените основни ремонти. 

Отпусканите средства за хидромелиорациите всяка година намаляват, като през 

последните 3 години те са символични с предназначение за разплащане на изпълнени обекти.  

През 2008 г. средствата от централния бюджет за възстановяване и ремонт на държавната 

инфраструктура по ЗДБ на Р.България възлизат на 20 млн.лв, а през 2009 г. - 6 млн.лв.   

През 2010 г. не е осигурено финансиране на капиталови разходи на хидромелиоративни 

обекти, а през 2011 г. – само 500 хил. лв, предназначени само за доразплащане на изпълнени 

обекти, в т.ч. проектиране, ново строителство и основен ремонт.  

Ниската използваемост на държавната напоителна инфраструктура и недостатъчните 

собствени приходи, както и недостига на необходимите финансови средства за ремонт и 

поддържане на напоителните съоръжения и на съоръженията за предпазване от вредното 

въздействие на водите, обуславят затрудненията на дружествата към МЗХ по осигуряване на 

нормалната експлоатация на стопанисвания хидромелиоративен фонд.    

Като организации с публичен характер, сдруженията за напояване се подпомагат 

финансово от държавата за проектиране, ремонт и реконструкция на напоителната 

инфраструктура на тяхната територия при 20% съфинансиране от сдруженията. За периода 

2005-2008 г. общата стойност на финансовите средства за сдруженията са около 2,856 млн.лв   

Средствата за хидромелиорации с източник Европейски фондове и програми (с малки 

изключения за инвестиционни проекти при изграждане на системи за микронапояване и 

дъждуване на ниво земеделско стопанство) без широк икономически ефект по САПАРД – мярка 

1.1 и по ПРСР 2007-2013 г. – мярка 121, не са използвани.  

Предназначената за възстановяване и модернизация на напоителната и отводнителна 

инфраструктура, проекти за защита от наводнения и завършване, възстановяване и 

модернизация на основна държавна напоителна и отводнителна инфраструктура мярка 1.6 – 

“Управление на водните ресурси” от САПАРД не се приложи. 

Специализираните мярки 125 „Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с 

развитието и адаптирането на земеделието и горското стопанство” и 126 „Възстановяване на 

селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и въвеждане на 

превантивни дейности” от ПРСР 2007-2013 г. по различни причини, също не стартиранха. 
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8. Обобщена оценка на състоянието на хидромелиорациите в България 

 

Извършеният SWOT анализ на състоянието на хидромелиорациите дава следната 

обобщена оценка на най-важните му силни (достижения) и слаби (проблеми) страни.  

                                                                                                                    

Достижения и силни страни 

1. Създадени и утвърдени традиции в напояването, подобряването и отводняването на 

земеделските земи с преовлажнени почви и в предпазване от останалите вредни въздействия на 

водите  

2. Висока степен на регулиране на оттока на вътрешните реки 

3. Изградена значителна за мащабите на страната инфраструктура за напояване и за 

предпазване на земеделските земи и стопански обекти от вредното въздействие на водите 

4. Потенциален капацитет за осигуряване на вода за напояване на земеделските култури в 

над 7 млн. дка земеделски земи  

5. Отводнени и подобрени условията за използване на 1,53 млн. дка земеделски земи с 

преовложнени почви в повърхностния слой 

6. Предпазване от заливане на над 1,66 млн. дка земеделски площи, населени места, 

стопански и др. обекти и национална инфраструктура 

7. Създадени над 100 сдружения за напояване, част от които в предходни години са 

финансово подкрепени при възстановяване на напоителната им инфраструктура и 

функционират добре  

8. Създадена част от необходимата нормативна уредба в хидромелиорациите  

9. Рекултивирани и превърнати в земеделска земя унищожени от ерозионното действие 

на реките площи 

10. Предпазени от ерозиране и удълбаване речни легла  

11. Функциониращи управленчески и специализирани структури за експлоатация и 

поддържане на хидромелиоративните системи и съоръжения  

12. Наличие все още на квалифицирани специалисти  в областта  на проучването, 

проектирането, строителството и  експлоатацията на хидромелиоративните системи и 

съоръжения  

13. Утвърдена и с традиции система за подготовка на средни и висши специалисти и за 

провеждане на научноизследователска дейност   

 

Проблеми и слаби страни 

1. Регистрирани глобални и регионални промени в климата и свързаните с тях негативни 

последици - повишаване на температурата, засушавания, воден дефицит за земеделските 

култури, други екстремни климатични прояви - наводнения, преовлажняването на почвата в 

земеделските земи и др. 

2. Липса на Закон за хидромелиорациите, както и на Закон за управление на водите   

3. Липса на стратегия за развитие на хидромелиорациите  

4. Неефективно управление на хидромелиорациите 

5. Липса на административен капацитет на регионално ниво за осигуряване на 

планирането, техническия надзор и експлоатацията на инфраструктурата 

6. Неефективно използване на изградения хидромелиоративен фонд  

7. Нисък процент на използваемост на съществуващите напоителни системи  

8. Недостатъчни или липса на инвестиции за възстановяване, реконструкция и 

поддържане на хидромелиоративната инфраструктура  

9. Неадекватна икономическа и ценова политика на операторите  
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10. Нестартиране на мерките по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., 

свързани с хидромелиорациите (мерки 125 и 126)  

11. Остарели и амортизирани хидромелиоративни системи и съоръжения   

12. Разрушена и разграбена вътрешн-канална напоителна мрежа и съоръжения, критично 

физическо състояние на част от основните съоръжения на системите  

13. Влошена функционалност на част от съоръженията и оборудването,  несъответствие 

между параметрите на изградените напоителни системи и сегашното им използване   

14. Наличие на енергоемки и с ниска ефективност системи 

15. Липса на необходимата поливна поливна техника  

16. Непосилно високи цени на водата, които не позволяват получаването на 

икономически (положителен) ефект от напояването  

17. Затруднения при учредяване и функциониране на сдруженията за напояване, 

недостатъчна подкрепа на държавата на дейността на сдруженията  

18. Липса на цялостен мониторинг в хидромелиоративните системи  

19. Недостатъчно изградени след 1990 г. съоръжения за предпазване от вредното 

въздействие на водите 

20. Недостатъчна координация между ведомствата, имащи отношение по предпазването 

от вредното въздействие на водите  

21. Проблеми, свързани със земеползването, пазара на селскостопанска продукция, броя 

и възрастта ня хората, заети в земеделското  производство и др.  

 

Оценката недвусмислено показва незадоволителното състояние на хидромелиорациите 

през последните 15-20 години, което е свидетелство за липсата на визия и адекватна политика в 

подсектора, на безотговорност и липса на професионализъм при управлението му.  

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 подсектора 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. 

Така например реално операторите (търговските дружества), респ. МЗХ, към момента не 

разполагат с актуализирана информация за общия размер на хидромелиоративните съоръжения 

в страната и размера на годните от тях в техническо отношение, за функционалната годност на 

съоръженията, за необходимите финансови средства за извършване на ремонтни и 

възстановителни работи по тях, за потребностите от проектиране и изграждане на нови 

напоителни и отводнителни съоръжения съобразно потенциалните възможности за 

използването на такива системи и съоръжения и т.н. Няма разработена съвременна 

информационна система и кадастър на изградените  и функциониращи хидромелиоративни 

системи и съоръжения.    

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. 

На практика, подсекторът към настоящия момент няма съвременен стратегически и 

програмен документ, който да очертава целите и насоките на преструктуриране и развитие на 

хидромелиорациите и поливното земеделие в България в краткосрочен и средносрочен период, с 

формулирани основни задачи и мерки, които трябва да се решат и изпълнят за постигане на 
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целите, с набелязани начини и средства за реализирането им като част от общата програма за 

развитие на земеделието на България. 

  

9. Стратегическа цел и необходими действия и мерки за възстановяване, 

преструктуриране и развитие на хидромелиорациите в страната   

 

В краткосрочен и средносрочен период в областта на хидромелиорациите държавната 

политика трябва да бъде насочена към изпълнение на следната стратегическата цел:   

 

Възстановяване, преструктуриране и поставяне на основите за устойчиво развитие 

на хидромелиорациите в България с оглед реализиране на потенциалните им възможности 

съобразно с приоритетите на държавна политиката в областта на земеделието и 

управлението на водите и водностопанската инфраструктура и с оглед адаптиране на 

земеделското производство към екстремните прояви на промените в климата в региона.  

 

Основните приоритети за постигане на тази цел са: 

 

Приоритет № 1: Разработване на нова и актуализиране на действащата законова и 

подзаконова нормативна уредба в областта на хидромелиорациите 

Най-важни действия и мерки: 

Разработване и приемане на:  стратегия за развитие на хидромелиорациите в България 

за средносрочен и дългосрочен период, националната стратегия за управление и развитие на 

водния сектор,Закон за хидромелиорациите  

Предлагане и приемане на поправки в Закона за водите, Закона за сдружения за 

напояване, Закона за устройство на територията и в подзаконовата уредба, съобразени с 

проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на хидромелиоративните 

системи и съоръжения 

Разработване на документите за мерките от Програмата за развитие на селските 

райони (ПРСР), свързани с възстановяване и модернизиране на напоителната инфраструктура 

и тази за предпазване от вредното въздействие на водите, за следващия програмен период 

2014-20120 г . 

Изготвяне и прилагане на нови методични материали за определяне цената на услугите 

“водоподаване за напояване” и “водоотвеждане при отводняване”,  за провеждане на 

безопасна експлоатация и поддържане на хидромелиоративните съоръжения  

Разработване на актуализирани технически норми за проектиране и изграждане на 

хидромелиоративни системи и съоръжения и др. 

 

Приоритет № 2: Преструктуриране и подобряване управлението на 

хидромелиорациите, на собствеността и стопанисването на изградения 

хидромелиоративен фонд и подобряване качеството на хидромелиоративните услуги  

Най-важни действия и мерки: 

Преброяване и установяване на реалния размер на поливните и отводняваните 

земеделски площи в страната 

Преструктуриране на управлението на хидромелиорациите,на собствеността и 

използването на изградената хидромелиоративна инфраструктура, на дейностите по 

стопанисване и експлоатация на хидромелиоративните съоръжения изградени с държавни 

средства 
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Разработване и прилагане на адекватна финансова и икономическа политика при 

предоставяне на хидромелиоративните услуги на потребителите 

Актуализиране на 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 

Преоценка на параметрите на изградените напоителни системи по отношение на 

тяхната водообезпеченост, размера на обхванатите площи, изискванията на прилаганите 

технологии и техника за напояване 

Разработване и прилагане на подходящи за променените условия схеми на разпределение 

на водата в напоителните системи, организация и управление на напояването, въвеждане на 

съвременна организация и на информационни системи за управление на напояването 

Идентифициране на напоителните полета и съоръжения, които могат да се 

стопанисват и експлоатират от сдружения за напояване, изготвяне на система за 

предоставяне и контрол на съоръженията, предавани на сдруженията за напояване 

Разработване на кадастър на хидромелиоративните съоръжения на базата на 

географски информационни системи, създаване на система за провеждане на мониторинг в 

напояваните и отводняваните земеделски земи 

 

Приоритет № 3: Възстановяване и реконструкция на съоръженията за предпазване 

от вредното въздействие на водите 

Най-важни действия и мерки: 

Оценка на реалното състояние на системите и съоръженията за предпазване от 

вредното въздействие на водите и определяне на необходимите финансови средства за 

тяхното възстановяване и поддържане 

Изготвяне на дългосрочна инвестиционна програма за възстановяване и поддържане на 

системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите, осигуряване 

на необходимите финансови средства от държавния бюджет и реконструиране и провеждане 

на рехабилитационни дейности в изградените защитни диги, корекции на реки, отводнителни 

полета и други съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите 

Подобряване на ефективността в управлението и използването на изградените 

отводнителни системи и съоръжения, усъвършенстване на технологичните и технически 

методи и средства за отводняване на земеделските земи с преовлажнени почви 

Преоценка на оразмерителните водни количества в корегираните участъци на реките с 

оглед подобряване на проводимостта им 

Изготвяне на проекти и финансиране възстановяването и реконструкцията на 

защитните диги покрай р. Дунав и дигите и корекциите по вътрешните реки, гарантиране 

сигурността на предпазваните територии и инфраструктура чрез преоценка и преустройство 

на пропускната способност на съществуващите съоръжения 

Ограничаване изземването на инертни материали в определени участъци от реките с 

оглед намаляване на вредното въздействие върху речните корита, актуализиране на 

хидроложката и др. информация за основната речна мрежа, изготвяне на програма за 

проектиране и изграждане на обекти през новия програмен период 2014-2020 г. , които да се 

финансират по европейските фондове 

 

Приоритет № 4: Възстановяване и реконструкция на съоръженията за доставка на 

вода за напояване  

Най-важни действия и мерки: 
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Изготвяне на дългосрочна инвестиционна програма за възстановяване и изграждане на 

напоителни съоръжения по приоритет с акцент язовири и основни напоителни съоръжения, 

ремонт и възстановяване функционалността на амортизираните мрежи и съоръжения за 

доставка на вода за напояване 

Реконструкция и модернизиране на икономически ефективните напоителни системи и 

съоръжения, в т.ч. за намаляване на загубите на вода и повишаване на тяхната 

използваемост, 

Подобряване на ефективността в управлението и използването на изградените 

напоителни системи и съоръжения 

Насърчаване на публично-частното партньорство с оглед разширяване на участието 

на бизнеса във финансирането, възстановяването и управлението на хидромелиоративната 

инфраструктура  

 

Приоритет № 5: Стимулиране пестеливото използване на водата за напояване на 

земеделските култури с прилагане на водо- и енергоспестяващи технологии и техники 

(добри практики) и на рационални и икономически обосновани поливни режими на 

напояваните култури 

Най-важни действия и мерки: 

Изготвяне на инвестиционна програма за оптималлно използване на вода за напояване с 

минимални загуби по пътя до водопотребителя 

Стимулиране организираното напояване чрез създаване сдружения за напояване и 

подкрепа на дейността им 

Реализиране на програма и дейности по изграждане на водомерни съоръжения за  

измерване на подаваната от доставчиците вода на потребителите 

Стимулиране на рационалното и пестеливо използване на водните русурси за напояване, 

особено в районите с дефицит на вода, при прилагане на водо- и енергоспестяващи технологии 

и техники за напояване (добри практики) на земеделските култури съобразени с 

агроклиматичните и агротехнически особености в различните райони на страната и др.  

 

Приоритет № 6: Увеличаване на капацитета и подкрепата за сдруженията за 

напояване и за  земеделските производители-потребители на хидромелиоративни услуги 

Най-важни действия и мерки: 

Подпомагане създаването и функционирането на сдруженията за напояване и на 

дейността им за ефективно използване на водата, провеждане на активен правен, финансов и 

технически надзор върху тяхната дейност 

Подпомагане на сдруженията за напояване и на земеделските производители-

водоползватели с финансови средства за възстановяване на вътрешно-каналната напоителна 

мрежа, съоръжения и оборудване, оказване на членовете на сдруженията за напояване и на 

земеделските производители-водоползватели на техническа и технологична помощ при 

възстановяване и използване на напоителните съоръжения, реализиране на образователна 

програми за обучение на земеделските производители-водоползватели по проблемите на 

напояването с цел използване на иновации и въвеждане на добри практики за напояване на 

земеделските култури, реализиране на системи за оказване на специализирани съвети и 

консултации и предоставяне на актуална информация на сдруженията и на земеделските 

производители-водоползватели) 
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Приоритет № 7: Развитие на научно-приложната дейност, подготовката на 

специалисти на средно и висше ниво и повишаване квалификацията на работещите в 

областта на  хидромелиорациите  

Най-важни действия и мерки: 

Финансиране на научни програми за изследвания в областта на хидромелиорациите – 

нови съвременни технологии и материали за възстановяването и  строителството на 

хидромелиоративните системи и съоръжения, установяване на уязвимостта на земеделските 

култури към промените в климата, продължителните засушавания и водния дефицит и на 

влиянието им върху размера и качеството на продукцията, оптимизиране параметрите на 

поливния режим на основните земеделски култури, разработване на подходящи методи и 

средства за управление на напояването и отводняването в условията на недостиг на вода и за 

преустройство и възстановяване на изградените напоителни и отводнителни системи с оглед 

повишаване на тяхната ефективност, усъвършенстване на използваните и разработване на 

нови съвременни водо- и енергоспестяващи технологии и техники за напояване 

Повишаване квалификацията на работещите в областта на хидромелиорациите чрез 

организиране на семинари, практически обучения и други форми на разширяване познанията и 

уменията при управлението и експлоатацията на хидромелиоративната инфраструктура, 

реализиране на програма за стимулиране на обучението на млади специалисти чрез стипендии, 

възнаграждения и други и тяхното бъдещо ангажиране за работа в хидромелиоративни 

структури 

 

Приоритет № 8: Създаване на устойчива околна среда в хидромелиоративните 

системи и подпомагане развититето на селските райони  

Най-важни действия и мерки: 

Използване на еколосъобразни начини и средства за преустройство на 

хидромелиоративните системи 

Прилагане на методи и средства за опазване на водите и почвите в мелиорираните 

земеделски земи от замърсяване 

Подобряване на системите за наблюдение на климатичните фактори за вземане на 

правилни управленски решения за намаляване вредното въздействие на водите и увеличаване на 

икономическата ефективност на изградените водностопански системи 

Прилагане на подходящи агротехнически мероприятия за повишаване на ефекта от 

напояването и за подобряване на плодородието на почвата,  

Създаване на съвременни системи за минерално торене и интегрирана борба с 

плевелите при отглеждането на земеделските култури в условията на напояване 

 

10. Изпълнение на дейностите по възстановяване и развитие на хидромелиорациите  

 

Очевидно е, че възстановяването на хидромелиорациите 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.  
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Най-важния фактор при оценките е отчитане на финансовите възможности на държавата 

и останалите участници в процесите и дейностите в хидромелиорациите.   

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 

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. 

Лесно ще си припомним, че цените на основните хранителни продукти у нас скочат с 30-50% 

след голямите суши, 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 средно над 100 лв/дка. През сухите години този ефект нараства с повече от 50%.  

Ето защо при възстановяване на част от напоителната инфраструктура и даване 

възможност на земеделските производители да напояват земите си, напр. 1 млн.дка, ще се  

реализира чист доход от над 100 – 150 млн. лв. годишно.  

Очевидно през изтеклите години страната е понесла огромни загуби и е липсвала 

национално отговорна политика в управлението на хидромелиорациите. В същото време остават 

неоползотворени и се отвеждат огромни водни маси, акумулирани в големия брой напоителни 

язовири, което също е загуби на пари.  

От изложеното недвусмислено следва, че държавата и нашата икономика имат подчертан 

интерес да се възстанови напояването на земеделски култури. Необходимите за това средства са 

малка част от приходите, получавани в миналото и които могат да се получават отново в 

резултат от провеждане на напояването.  

 

Следва да се подчертае, че за възстановяването и развитието на 

хидромелиорациите в страната са необходими усилията както на държавата, така и на 

общините, сдруженията за напояване и останалите земеделски производители, които 

искат да развиват поливно земеделско производство.  

 

11. 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. Но тъй като в същото време тази дейност 

в икономическо отношение е от обществен интерес, при което се използват обществени ресурси 

(водата, както и в отделни случаи изградена напоителна инфраструктура), тя трябва да се 

провежда при съчетаване на пазарните механизми и политиката на държавата в областта на 

земеделието. 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 
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следва да бъде изцяло в обхвата и приоритетите на държавната политика в областта на 

земеделието и водите, 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 

- икономическа заинтересованост на земеделските производители да напояват 

земеделските си земи 

При конкретната икономическа среда държавата следва гъвкаво и адекватно да 

предприема икономически действия и предлага стимули както в областта на 

хидромелиорациите и поливното земеделие, така и за потенциалните инвеститори в подсектора.  

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. 

 

Заключение 

 

Предвид същността на комплекса от дейности в обхвата на подсектора 

хидромелиорации, те могат и трябва да се използват като ефективно средство за 

ограничаване или предотвратяване на последиците от изменение на климата  и за осигуряване 

на устойчиво и конкурентно земеделско производство в България. 

 

Във връзка с това ролята и значението на този подсектор в земеделието и 

икономиката на България следва да бъдат преоценени и неговото възстановяване и развитие 

да се превърне в един от основните приоритети на държавната политика в областта на 

земеделието, политика съобразена с новите приоритети в развититето на земеделското 

производство на страната, както и с изизскванията и принципите за управление на водите 

заложени в  европейското и национално законодателства.  

 

 

София, 2012 г. 

 


