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Националната програма е изготвена на основание решение на Научно-

консултативния съвет по земеделие към Министъра на земеделието и храните за 

актуализиране на Националните програми за развитие на земеделието в България в 

периода 2009-2013 г. (Протокол от 06.08.2008 г.) 

 

Целта на Програмата е очертаване на целите и насоките на възстановявяане, 

преструктуриране и развитие на хидромелиорациите и поливното земеделие в 

България в краткосрочен и средносрочен период до 2013 г., да  формулира основните 

задачи и мерки, които трябва да се решат и изпълнят за постигане на целите, както и 

да се набележат начините и средствата за реализирането им като част от общата 

програма за развитие на земеделието на България. 

 

Програмата е съобразена с приетите приоритети на държавната политика за 

създаване на ефективно и конкурентноспособно експортно ориентирано устойчиво 

земеделско производство, с изискванията и принципите за управление на водите и 

използване на изградената хидромелиоративна инфраструктура, заложени в  

европейското и национално законодателство и практика в тази област, както и с 

потребността и изискванията  за адаптиране на сектора с оглед използването му като 

ефективно средство за ограничаване или предотвратяване на стресовото въздействие 

на засушаванията, водния дефицит и недостига на вода за земеделските култури и 

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. 

 

Програмата е предназначена за всички, които работят или имат отношение към 

хидромелиорациите и поливното земеделие в България – земеделски производители, 

сдружения за напояване, земеделски кооперации и асоциации, научни работници, 

специалисти в областта на проучването, проектирането, изграждането, експлоатацията и 

поддържането на хидромелиоративните системи и съоръжения, специалисти по научното 

обслужване,  ръководители и специалисти в държавния и в частния аграрен сектор на 

различни нива, които работят, предлагат и вземат решения по въпросите на  

хидромелиорациите и поливното земеделие. 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

ХИДРОМЕЛИОРАЦИИТЕ представляват комплекс от дейности и свързаните с 

изпълнението им инженерни системи и съоръжения за: 

- напояване на земеделските култури с цел създаване на благоприятен за 

тяхното развитие влажностен режим в почвата и за осигуряване/получаване на 

устойчиви добиви и качествена земеделска продукция     

- отводняване на земеделските земи с преовлажнени почви с цел създаване на 

благоприятен за развитието на земеделските култури водно-въздушен режим в 

почвата и за получаването на устойчиви добиви и качествена земеделска продукция     

- предпазване от заливане/наводнения на земеделските земи и различни 

стопански обекти извън населените места   

- корегиране и осигуряване проводимостта на речните легла в участъците 

извън населените места   
Агроклиматичните особености на България са обуславяли от векове 

необходимостта от напояване на редица отглеждани земеделски култури през 

вегетационния им период, главно от м. юни до м. септември, с цел компенсиране на 

формиращия се воден дефицит и  създаване на благоприятен за тяхното развитие 

влажностен режим в почвата и за получаване на устойчиви добиви и качествена 

земеделска продукция.    

Във връзка с това още в древни времена хората по нашите земи са строили и 

използвали напоителни системи и съоръжения предимно по поречията на реките. 

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

водните ресурси в страната се поставя в началото на миналия век, когато през 1904 г. 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.  

Според тогавашното законодателство държавните водоизточници са използвани 

само с решение на Министерството на земеделието, като главната напоителна 

инфраструктура (язовири, главни канали и др.) се намира под управлението на държавата, 

а местни хидротехнически съоръжения могат да се изграждат и експлоатират от водните 

синдикати. Тези водни синдикати са създавани с различни цели - за строителство, 

експлоатация и използване на напоителни съоръжения, както и за подобни дейности при 

язовири, канали, отводняване, корекции на реки и други водни съоръжения. Членове на 

синдикатите са всички собственици на земеделски земи в района на синдиката, определен 

от Службата по водите към Министерството на земеделието.  

Независимо от посочените дейности на създадените водни синдикати, напояването 

в страната се развива бавно, като до 1944 г. изградените площи възлизат едва на 357 

хил.дка, или по-малко от един процент от обработваемите земи на страната.  След 

реформата в земеделието от 1946 г., в резултат на която по-голямата част от земята е 

национализирана или колективизирана, дейността на водните синдикати замира, те 

постепенно са разпуснати и във всяко село се създават земеделски кооперативни 

стопанства, по-късно обединени в големи агро-промишлени комплекси. Тези структури 

между другото действат и като организации на водоползвателите, като отговарят за 

експлоатацията и поддържането на вътрешната напоителна и отводнителна мрежа, докато 

Министерството на земеделието контролира основната инфраструктура и довеждането на 

водата до стопанските водовземни съоръжения.     

Напояването получава значително развитие в периода от началото на 60-те до края 

на 80-те години, когато в различни райони на страната се изграждат голям брой 

напоителни системи и съоръжения. Така до 1989 г. изградените поливни площи достигат 
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до 12,3 млн. дка (29% от общата обработваема площ), като в 8,8 млн. дка са инвестирани 

държавни средства, а в останалите 3,5 млн. дка инвестициите са на бившите кооперативни 

стопанства.Следва да се отбележи, че поливните площи в този период са осигурявали над 

50 % от земеделската продукция в страната, на такива площи са отглеждани голяма част 

от интензивните култури, както и фуражните култури за животновъдството и такива, 

продукцията от които е била предназначена за износ. 

От началото на прехода към пазарно ориентирана система и провеждане на 

реформи  в земеделието след 1989 г. напояването в България навлиза в криза, която 

продължава и понастоящем. Техническото състояние на част от изградените с държавни 

средства напоителни съоръжения поради липса на ресурси за ремонт и поддържане 

непрекъснато се влошава, налице е разрушаване и разграбване на цели съоръжения и 

части от тях. Напоителните съоръжения на бившите кооперативни стопанства, 

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

разграбени, разрушени и не са в състояние да изпълняват предназначението си. Причината 

за това е необоснованото  оттеглянето на държавата  от тази дейност, липсата на ресурси и  

безстопанственост  от страна на държавната организация, стопанисваща тези 

съоръженията, както и липса на реални собственици на земеделската земя по това време.  

Наред с посочените причини, а също така и поради промененият сеитбооборот  на 

поливните площи вследствие на променените структура и пазарни условия на българското 

земеделие, интересът към прилагане на напояването силно намаля. Обективните 

причини за това са: раздробеност на земята, разпръснатост на водоползвателите, което 

увеличава разходите за доставка на водата и загубите от филтрация, кражба на вода от 

недобросъвестни водоползватели, разрушаване и ограбване на  действащи съоръжения, 

недобро техническо състояние на част от съоръженията, което се нуждае от основен 

ремонт и възстановяване, липса или налична остаряла и амортизирана поливна и друга 

земеделска техника, незавършена реформа в управлението на хидромелиорациите и др.  

Наред с обективните причини съществуват и редица субективни причини, 

свързани основно с неизяснената перспектива за използване и развитие на изградения 

хидромелиоративен  фонд в бъдеще, обхвата на дейностите на сдруженията за напояване, 

а също така и изясняване на мястото на хидромелиорациите в развитието на селските 

райони. 

За изминалите 20 години държавата в лицето на МЗХ не можа да намери реално 

действащи организационни и финансови инструменти за устойчиво управление на 

хидромелиорациите, като продължава реалната  физическа и морална  амортизация на 

хидромелиоративната инфраструктура. В резултат е налице трайна тенденция за ежегодно 

намаляване на поливните площи, като в момента годишно се използват за напояване около 

10-15 % от общо изградените поливни площи с държавни средства в страната, а  размерът 

на земеделските земи в страната, които могат да се напояват, непрекъснато  намалява през 

последните години. Тази тенденция е обратна на съществуващото положение и развитие на 

хидромелиорациите  в съседните ни  страни, като Гърция, Турция и Румъния. 

Понастоящем в експлоатация в България се намират 235 напоителни системи и 

голям брой отделни напоителни полета (по данни на “Напоителни ситеми” ЕАД), 

изградени с държавни средства, които се обслужват от 168 бр. комплексни и напоителни 

язовири с общ завирен обем 3,1 млрд. м
3
, стопанисвани от търговските дружества 

“Напоителни системи” ЕАД и «Хидромелиорации-Севлиево»ЕАД към Министерството на 

земеделието и храните и 5 бр. комплексни язовири със завирен обем 1,5 млрд. м
3
, 

стопанисвани от “Язовири и каскади”. Поддържането и експлотацията на тези напоителни 

сиситеми и съоръжения е възложено на търговските дружества към МЗХ “Напоителни 

системи” ЕАД със своите 21 структури в страната, “Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД и 

“Земинвест” ЕАД. Съгласно последното преброяване поливните площи в страната с годни 
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съоръжения са над 5 400 хил.дка. 

Освен това има системи и съоръжения, изградени от бившите коперативни 

стопанства, които сега са общинска собственост и собственост на новосъздадени 

сдружения за напояване, както и съоръжения частна собственост на физически и 

юридически лица – агрофирми, земеделски производители и др.  

През последните години чрез финансиране по линия на Програмата САПАРД и 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. се изградиха немалки по площ 

напоителни полета с овощни култури и зеленчуци, главно с техники за микронапояване и 

използване като водоизточници на подпочвени води или местни открити водни течения – 

микроязовири, реки, дерета и др. Това доведе до ограничаване ползването на изградената 

държавна инфраструктура. На практика това са най-интензивно използваните поливни 

площи, които се напояват ежегодно и напоителните им съоръжения се поддържат в добро 

състояние, което позволява на собствениците им  да получават при напояването на 

културите максимален икономически ефект. Стартиралата през миналата 2008 г. Програма 

за развитите на селските райони (2007-2013 г.) също предвижда подобни инвестиции.  

Възможностите за доставка на необходимата вода и реализирането на поливния 

процес при отглеждането на земеделските култури чрез напоителните съоръжения са  

предпоставките за провеждане на земеделско производство при поливни условия, т.н. 

поливно земеделие.   

Останалите дейности в обхвата на хидромелиорациите – подобряване и 

отводняване на земеделските земи със заблатени и преовлажнени почви, предпазване 

от заливане и наводнения на земеделските земи и различните стопански обекти и 

осигуряване проводимостта на речните легла в участъците извън населените места, 

са мероприятия, също   важни за земеделското производство и икономиката на страната.  

На територията на България изграждането на отделни отводнителни канали и диги 

край р.Дунав близо до Видин и Тутракан датира от времето на Византийската империя. 

Началото на целенасочена дейност в тази област обаче се слага след Освобождаването 

през 1878 г. и особено след големите опустошителни наводнения през 1897 г., засегнали 

цялата страна и най-вече крайдунавските низини. В началото на 20-ти век е изучен режима 

на всички блата покрай р. Дунав и са изготвени водостопанските планове. Същевременно 

се проектират и изграждат корекциите на участъци от р. Луда Яна, отводнителните 

съоръжения в азмака при с. Садово, предпазните диги край р. Дунав при с. Гиген и в 

Карабоазката низина.  

По-значителна дейност по отводняване и предпазване от наводнения се развива 

след 1924 г., когато се отводняват голяма част от заблатените площи и се изграждат 

предпазни диги в низините край р. Дунав. До 1944 г. са отводнени над 300 хил. дка блата и 

земеделски земи със заблатени почви. След това работата по отводняването на площите и 

корекциите на реките продължава с усилени темпове.    

Понастоящем в 1, 366 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, от които около 60 % са със открита 

канална мрежа, а останалата част - със закрит хоризонтален дренаж. В експлоатация са и 

редица съоръжения – защитни диги по р. Дунав, предпазни диги по големите реки във 

вътрешността на страната, които предпазват от заливане земеделски земи, населени места 

и различни стопански обекти, корекции на реки извън населените места и др. съоръжения 

за предпазване от вредното въздействие на водите. 

Състоянието на тези съоръжения, които са публична държавна собственост, също 

не е добро поради аналогични на посочените при напоителните системи и съоръжения 

причини.  

Въпреки посочените неблагоприятни предпоставки за момента за развитие на 
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хидромелиорациите, същите е необходимо да бъдат адаптирани към съвременните 

условия в земеделието на страната и съобразени с приетите подходи на управление и 

опазване на водите и на останалите компоненти на околната среда. Възстановяването 

на напоителните и отводнителните системи и съоръжения е от изключителна важност и за 

устойчивото развитие на селските райони, поради това че голяма част от техните 

съоръжения се използват и за редица дейности, свързани с други, неземеделски дейности. 

Известна е ролята на хидромелиорациите и за опазване на биоразнообразието, рекреацията 

и качеството на водите.  

Посоченото се обуславя и от важната роля и значение на хидромелиорациите за 

развитие на българското земеделие и икономика понастоящем и в бъдеще с оглед 

гарантиране получаването на стабилна растениевъдна продукция при рязко 

ограничаване на неблагоприятното въздействие на климатичните фактори през 

различните в климатично отношение години. Роля, която е безпорна и доказана от 

практическото им използване и проведените дългогодишни научни изследвания в 

различните райони на страната.   

От друга страна единодушно е мнението на специалистите, че през изминалите и 

следващите години ще продължава да се изменя топлинния и влажностния режим на 

територията на страната. Явна е тенденцията към затопляне и засушаване, но заедно 

с това се проявяват и резки и екстремни климатични събития и бедствия – 

наводнения, заливане на граждански и стопански обекти, преовлажняване на земеделски 

земи, ерозиране и разрушаване на речни легла и т.н. 

Тези екстремни явления ще станат неразделна част от климатичните особености на 

България. Свидетелство за това през последните години са големите суши през 1993-1994 

г. и 2000 г. и катастрофалните наводнения през 2005 г. 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. 

Особено съществени ще бъдат въздействията на климатичните изменения върху 

земеделското производство. Те ще наложат необходимостта от промяна в цялостните 

технологии на земеделско производство, които трябва да бъдат съобразени с новите 

условия и потребности на земеделските култури, както и на политиката и практиката на 

управление, използване и опазване на водните  ресурси. 

Хидромелиорациите могат да се използват като ефективно средство за 

ограничаване или предотвратяване от една страна на стресовото въздействие на 

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

друга - 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. 

Изпълнението на тази роля обаче, както и постигането на основната стратегическа 

цел на държавната политика в областта на земеделието - създаване на ефективно и 

конкурентноспособно експортно ориентирано устойчиво земеделско производство, е 

немислимо без възстановяване, преструктуриране и адаптиране на всички направления на 

хидромелиорациите в България през следващите години. Тази промяна следва да бъде  

съобразена с особеностите и принципите на новата политика на страната по отношение на 

водите и водностопанската инфраструктура, свързана с разумното и пестеливо 

изразходване на ограничените ни водни ресурси. 

Хидромелиорациите и поливното земеделие имат неотложната необходимост от 

разработване на адекватва политика, която да бъде съобразена с новите приоритети в 

развититето на земеделското производство в България, както и с изизскванията и 
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принципите за управление на водите заложени в  европейското и национално 

законодателства. Предвид ролята им на решаващ фактор за осигуряване на устойчиво 

земеделско производство при условията на климатични промени с екстремна проява на 

засушавания и наводнения, следва реално да се превърнат в един от основните 

приоритети на държавната политика в областта на земеделието.  

Затова е изключително важно още сега да се разработи изпълнима програма, 

която да очертае ясно целите и насоките на това възстановявяане, преструктуриране 

и развитие, да  формулира основните задачи и мерки, които трябва да се решат и 

изпълнят за постигане на целите, както и да се набележат начините и средствата за 

реализирането им като част от общата програма за развитие на земеделието на 

България. 

 
                                                         
ІІ. НЕОБХОДИМОСТ ОТ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

С присъединяването на България към Европейския съюз  възникна необходимостта 

от  адаптиране на земеделието към европейските критерии за съвременно, модерно, 

устойчиво и екологично ориентирано земеделско производство.  

От друга страна земеделието ни е изправено пред ново значително 

предизвикателство - да се адаптира и към климатичните промени.  

Във връзка с това изготвяне на настоящата Програма за възстановяване и развитие 

на хидромелиорациите в България се налага от необходимостта за: 

- преодоляване на формиралите се неблагоприятни тенденции в състоянието 

на управлението и използването на изградената инженерна напоителна 

инфраструктура и такава за предпазване на земеделски земи, населени места и 

национална инфрасттруктура от вредното въздействие на водите    

- ускоряване на процесите на адаптиране на сектора към съвременните 

изисквания и принципи на новата европейска и национална политика по отношение 

на управлението на водите и водностопанската инфраструктура, свързана с 

интегрираното, разумното и пестеливо изразходване на ограничените водни ресурси 

на страната 

- ускоряване на процесите на развитие и реагиране на хидромелиорациите 

спрямо  особеностите на климатичните промени в региона със значителни 

неблагоприятни въздействия върху земеделското производство, естествените водни 

течения и инфраструктурата на страната  

- разработване на ясна визия за възстановяване, преструктуриране и 

адаптиране на сектора към приетите приоритети в развитието на земеделското 

производство в България  

- ограничаване или предотвратяване на стресовото въздействие на 

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

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. 

- очертаване на необходимите предпоставки за превръщане на сектора в един 

от основните приоритети на държавната политика в областта на земеделието с 

оглед реализираме потенциалните възможности и постигането на основната й 

стратегическа цел - създаване на ефективно и конкурентноспособно експортно 

ориентирано устойчиво земеделско производство   
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- набелязване на основните цели, задачи и мерки, които трябва да се 

реализират за постигане на целите и тяхното финансово осигуряване за насърчаване 

и подпомагане на бъдещото развитие на сектора в желаната посока  
 

Необходимостта от разработването на програмата се обуславя и от: 

- липсата на съвременна и ясна концепция за развитие на хидромелиорациите, 

респ. на напояването и отводняването, като част от общата политика в областта 

на земеделието и за единно управление на водите в България 

- изоставането на преструктурирането на управлението на 

хидромелиорациите и поливното земеделие, което да отговаря на осъществяваните 

промени в другите сектори на земеделието  

- вижданията в разработени през минали години програми за развитието на 

хидромелиорациите, които вече не отговарят на съвременните тенденции на 

развитие на земеделието  

 - критичното физическо състояние на изградената разпределителна и част 

от главната доставна напоителна инфраструктура, недоброто състояние на голяма 

част от системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на 

водите, висока енергоемкост на помпените станции, необходимостта от основни 

ремонти по язовири и водохващания и други, получено в резултат на влошеното 

опазване, стопанисване, подържане и използване 

- нeобходимостта от разработване на подходяща законова и нормативна 

рамка за управление на хидромелиорациите  

 

Изготвянето на програмата ще подпомогне предстоящото разработване на нов 

Закон за хидромелиорациите, който ще регламентира всички специфичните за 

хидромелиорациите проблеми, в т.ч. собствеността, експлоатацията и поддържането на 

системите и съоръженията и взаимоотношенията между стопанисващите субекти и 

ползвателите на хидромелиоративни услуги.    

Разработването на настоящата програма е продиктувано от интересите както на 

държавата, така и на земеделските производители в страната.  

Програмата е изготвена на основание решение на Научно-консултативния съвет по 

земеделие към Министъра на земеделието и храните за актуализиране на Националните 

програми за развитие на земеделието в България в периода 2009-2013 г. (Протокол от 

06.08.2008 г.) от работна група с участие на специалисти от   Министерството на 

земеделието и храните, Изпълнителната агенция по хидромелиорации и Института по 

мелиорации и механизация.  

Тя е предназначена за всички, които работят или имат отношение към 

хидромелиорациите и поливното земеделие в България – земеделски производители, 

сдружения за напояване, земеделски кооперации и асоциации, научни работници, 

специалисти в областта на проучването, проектирането, изграждането, експлоатацията и 

поддържането на хидромелиоративните системи и съоръжения, специалисти по научното 

обслужване,  ръководители и специалисти в държавния и в частния аграрен сектор на 

различни нива, които работят, предлагат и вземат решения по въпросите на  

хидромелиорациите и поливното земеделие.  
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ІІІ. СЪСТОЯНИЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ХИДРОМЕЛИОРАЦИИТЕ 

       В БЪЛГАРИЯ    

 

Хидромелиорациите са част от водното стопанство на България и тяхното 

управление се извършва съобразно с подходите, принципите 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, както и със специфичните изисквания на земеделското производство.  

 

3.1. Общи водни ресурси на страната – състояние и използване   

 
Количество на водните ресурси 

 

България е страна бедна на водни ресурси в сравнение с други европейски 

страни. В зависимост от влажността на годината , на територията на страна се формират 

от 9 до 24 млрд. м
3
/год., като средният речен отток при обезпеченост 50%  е 19,4 млрд. 

м
3
/год., което формира по около 2 750 м

3
 на човек годишно. Особеното при формирането 

на този отток е, че около  97% от него се формират на  територията на страната и има 

силно изразена  сезонна  и териториална неравномерност.  

В последните десетилетия в страната се регистрира намаляване на количествата 

прясна вода, получавана чрез естествения хидрологичен цикъл. Средногодишният отток за 

периода за периода 1961-1999 г. е с 6,7% по-малък от този за периода 1935-1984 г. и 

възлиза на 19,43 млрд. куб.м. Особено силно е било намалението на оттока през периода 

1985-1995 г. , когато той е намалял с около 40%. Тази тенденция се формира под влияние 

както на закономерните вариации на оттока, така и в резултат на рязко настъпващите 

климатични промени. Основаните на климатични модели прогнози очертават една 

тенденция на глобално затопляне на климата на планетата и засушаване в района на 

Средиземноморската зона, в която попада и нашата страна. 

За регулиране сезонната и многогодишна неравномерност на речния отток, в 

страната са изградени 2040 бр.язовири със сумарен акумулиращ  обем от 7.773 млрд. 

куб.м., с което е постигната степен на регулиране на оттока в размер на 39%. В държавите 

с развито водно стопанство язовирните обеми на жител се движат около 100 куб.м., за 

България този показател е около 920 куб.м/жител. 

 

 

                                                                                                                     Таблица 1 

    Средногодишен речен отток по районите за басейново управление 

                        за периода 1961-1998г. при обезпеченост 50% 
 

 

Район 

Обем отток Български отток Отток от съседни 

територии 

10
6
 м

3
 % 10

6
 м

3
 % 10

6
 м

3
 % 

Дунавски 6 017.0 30.96 5 996.4 31.63 20.6 4.3 

Черноморски 2 243.8 11.55 1 976.5 10.43 267.3 56.0 

Източно беломорски 7 183.9 36.97 7 183.9 37.90 - - 

Западно беломорски 3 988.3 20.52 3 799.3 20.04 189.0 39.7 

                        Общо 19 433.0 100 18 956.1 100 476.9 100 
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Повърхностни водни ресурси 

 

В количествено отношение повърхностните водни ресурси се изразяват чрез речния 

отток. Наличието на езера и блата е сравнително малко в страната и те не оказват 

съществено влияние върху формирането на оттока. В страна като цяло са обособени 14 

основни поречия, за които има хидрометрични данни за речния отток от 1935-1936 г. Тези 

течения са обособени в 4 речни басейна както следва: 

- Дунавски басейн с 6 поречия – Огоста и реките западно от Огоста; Искър, Вит, 

Осъм, Янтра, Русенски Лом с дунавските добруджански реки 

- Черноморски басейн с 3 поречия – черноморски добруджански реки  

Провадийска и Девненска реки; Камчия и южните черноморски реки 

- Източнобеломорски басейн с 3 поречия – Марица, Тунджа и Арда 

- Западнобеломорски басейн с 2 реки – Места и Струма.  

Голямо значение за развитие на водностопанската дейност и за задоволяване на 

потребностите от вода имат язовирите с обем над 5 мил.куб.м., които са 91 бр. с общ обем, 

възлизащ на 7.036 млрд. куб.м. или 90.5% от сумарния завирен обем на всички язовири. 

Останалите 1949 бр. язовири са с обем под 5 мил. куб.м., голяма част от тях са малки 

язовири, с обем под 1 мил. куб.м.  

Около 50 бр. от големите язовири са изградени като многогодишни изравнители, но 

поради нарастване на водопотреблението и в резултат на настъпилото засушаване в 

последните 10 -12 год. почти всички работят на сезонен режим. 

Съгласно предназначението си язовирите са разпределени в следните групи: 

- язовири с комплексно предназначение – 30 броя  с 40% от общия обем 

- напоителни язовири - 1943 броя с 27% от общия обем 

- енергийни язовири - 9 броя с 15% от общия обем 

- язовири за питейно-битово водоснабдяване – 11 броя с 12% от общия обем 

- язовири за промишлено водоснабдяване – 14 броя с 4% от общия обем 

- язовири за риборазвъждане – 20 броя с 1% от общия обем   

- ретензионни обеми и язовири със специално предназначение –21 броя с 1 % от 

общия обем 

 

Подземни водни ресурси 

 

Подземните води съставляват около 30-32 % от общите водни ресурси на страната. 

В периода на маловодие те са основен източник за подхранване на речната мрежа. 

Естествените ресурси на пресните подземни води възлизат на 6 млрд. м
3
/год., а 

потенциално възможните експлоатационни ресурси на  -  около 4,9 млрд. м
3
/год. като 

единствената възможност за увеличаване на експлоатационните запаси от подземни води  

е обхващането на води от р. Дунав. Те са важен стратегически резерв за страната в случай 

на нарастване на бъдещите нужди. 

 
Качество на водните ресурси 

 

Контролът върху качеството на повърхностните и подземни водни ресурси се 

осъществява чрез Националната система за екологичен мониторинг към Министерството 

на околната среда и водите. Чрез Националната мрежа за контрол върху качеството на 

повърхностните води е отчетена трайна тенденция към подобряване на качеството на 

повърхностните води. Това се дължи на преустановяване на дейността и преструктуриране 

на силно замърсяващи отрасли от промишлеността и изграждане и въвеждане в 

експлоатация на пречиствателно станции за отпадъчни води.  
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Земеделските дейности са един от основните замърсители на водите, като техният 

дял е повече от 50% от общото замърсяване на водите. Причина за това замърсяване са 

дифузните замърсители (ерозията на земеделските земи, торенето и др.) и големите 

точкови замърсители, като  животновъдните ферми. 

В изпълнение на Закона за водите и изискванията на Рамковата директива за водите 

2000/60/ЕС предстои утвърждаването на планове за интегрирано управление на водите по 

речни басейни, като тяхната основната цел е създаване на условия за постигане на добро 

екологично състояние на всички използвани  води до края на 2015 г. 

Качеството на водите използвани в хидромелиоративните системи оказва 

значително влияние върху качеството на произвежданата земеделска продукция и 

здравето на населението, поради това в европейското законодателство се обръща особено 

внимание на опазването на качеството на водите, като за тяхното опазване има издадени и 

задължителни за страните членки директиви в областта на водите. Тези изисквания са 

заложени в Директива 91/675/ЕС, която се отнася за опазване на водите от замърсяване, 

причинено от нитрати от селскостопански източници. Основната цел е да се намали 

замърсяването на повърхностните и подземните води с нитрати, получени от развитието 

на селскостопанска дейност. Страните членки трябва да определят водите, които вече са 

засегнати от замърсяване с нитрати, въз основа на критерии посочени в Приложение І към 

Директивата.  

 
Използване на водните ресурси 

 

Средногодишното водопотребление в страната възлиза на около 10-12 млрд м3/год. 

(средно за последните две десетилетия)  за отделните отрасли на икономиката то се 

разпределя, както следва ( виж приложената графика) : 

- питейно водоснабдяване – 8-10% 

- напояване – 5-30% (средно 17%) 

- промишлено водоснабдяване – 20-35% 

- хидроенергетика -15-35 % 

 

 

средногодишно водопотребление по 

сектори на икономиката

9%
17%

35%

39%
питейно

водоснабдяване
напояване

промишлено

водоснабдяване
хидроенергетика

 
 

 

През последните 10-12 години има значителен спад при потреблението на вода за 

напояване и за промишлени нужди. Общото количество вода на използваните пресни и 

непресни води за последните 5 години е между 5,3 и 5,8 млрд. куб.м. годишно. За по-дълъг 

период (1991-2007) структурата на използваната вода се отличава със следните 

особености: 

- увеличава се относителният дял на използваната вода за охлаждащи процеси в 

енергетиката – от 47% от общо използваната вода през 1991 г., на 78% през последните 
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години, като нарастването е за сметка на намалението на водата за другите икономически 

дейността, като индустрия и селско стопанство 

- по данни на НСИ намалява относителният дял на водата, използвана за напояване 

в селското стопанство - от 15 % от общо използваната вода през 1991 г. на 3% през 2007 

година. В абсолютен обем използваната за напояване вода е намаляла седем пъти през 

2007 г. спрямо 1991 г. През по сухата 2006 г. водите използвани за напояване, са около 166 

млн.куб.м , което е с 15% повече спрямо 2005 г. 

 

3.2. Действащо европейско и 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.  

Република България е възприела основните принципи на политиката за управление 

на водите на Европейския парламент и на съвета. За прилагане на европейското 

законодателство още от 2000 г. в процеса на присъединяването на страната към 

Европейския съюз започна транспонирането му в действащото ни национално 

законодателство. 

 

Основни европейски директиви и транспонирането им в българското 

законодателство в областта на водите  

 

Република България има договореност по следните конвенции: 

- Конвенция на Организацията на обединените нации за борба с опустиняването в 

тези държави, които изпитват силна суша и/или опустиняване (ДВ, бр.7/2001 г.) 

- Рамкова конвенция за промяна на климата(UNFCCC) и Протокола от Киото 

(ДВ, бр.44/2005 г.) 

 

Европейските директиви и хармонизираните с тях български  закони и подзаконови 

нормативни актове са:  

 

Директива 85/337/ЕЕС относно оценката на въздействието върху околната 

среда, изменена с Директива 97/11/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2003/35/ЕС 

относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и 

програми, касаещи околната среда, транспонирани в българското законодателство 

чрез: 

- Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/25.09.2002 г., посл. изм., бр. 

41/22.05.2007 г.)  

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (изм. ДВ, бр.3/2006 г.)    

- Наредба  за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или при 

замърсяване на околната среда над допустимите норми (ДВ, бр.15/1993 г., посл. изм. от 

28.12.2000 г.) 

  

Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите, транспонирана в българското 

законодателство чрез: 

- Закон за водите (ДВ, бр.67/27.07.1999 г., изм. и доп., бр.65/11.08.2006 г., в сила от 

11.08.2006 г.)  

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/Directive1985L0337.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/Directive2003-35-EC-bg.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/ZOOS%20Final.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/Water%20Framework%20Directive.zip
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/zvodite_bg.doc
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- Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите 

дирекции (ДВ, бр.10/29.01.2002 г.) 

 - Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по 

водите (ДВ, бр.39/2002 г.) 

- Устройствен правилник за дейността, структурата, организацията на работа и 

числения състав на басейновите съвети (ДВ, бр.25/18.03.2003 г.)    

- Наредба № 7 за качеството на течащите повърхностни води (ДВ, бр.96/1986 г.)  

- Заповед № РД-272/03.05.2001 г. за категоризация на повърхностните води във 

водните обекти или в части от тях  

- Наредба№ 13 за характеризиране на повърхностните води(ДВ,бр.37/08.05.2007 г.) 

- Заповед № РД-272/03.05.2001 г. за категоризация на повърхностните води във 

водните обекти или в части от тях. 

- Наредба № 8 за качеството на крайбрежните морски води (ДВ,бр.10/02.02.2001 г.) 

- Заповед № РД-970/28.07.2003 г. за определяне на чувствителните зони във 

водните обекти 

- Наредба № 5 за мониторинг на водите (ДВ, бр.44/05.06.2007 г.) 

- Наредба за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от 

пречистване на отпадъчни води за нуждите на земеделието (ДВ, бр.101/2000 г.   

- Тарифа за таксите за правото за водоползване и/или разрешено ползване на воден 

обект (обн. ДВ, бр.65/2000 г.) 

 

Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати 

от земеделски източници, транспонирана в българското законодателство чрез: 

- Наредба № 2 за опазване на водите  от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници (ДВ, бр.27/11.03.2008 г.) 

- Заповед № РД-795/20.08.2004 г. за определяне на водите във водните обекти и в 

части от тях, които са замърсени или застрашени от замърсяване е уязвимите зони, в които 

водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници  

 

Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни 

вещества, изменена от Директива 91/692/ЕЕС, транспонирана в българското 

законодателство чрез: 

- Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ, 

бр.87/2007 г.)   

- Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителните зони (ДВ,бр.88/27.10.2000 г.)  

 

Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от 

наводнения от 23.10.2007 г. 

 

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

са заложени в Закона за водите (публ. ДВ, бр. 67 от 1999 г. и в сила от 01.01.2000 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 (РДВ)).  

Законът за водите осигурява единно и балансирано управление на водите като 

основен компонент на околната среда и като ресурс в интерес на обществото, защита на 

здравето на населението и устойчиво развитие на страната. Основните принципи заложени 

в Закона са: 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31991L0676_nitrati.doc
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- определяне на речния басейн като основна единица за съвместно (единно) 

управление на водните ресурси (повърхностни и подземни) и водното тяло като най-малка 

единица за управление 

- постигане на устойчиво водоползване и опазване на водните ресурси при спазване 

на принципа за подобряване на екологичното състояние на повърхностните води и 

осигуряване на добро състояние на подземните води 

- предприемане на превантивни мерки за приоритетно отстраняване на екологични 

щети, още в мястото на техния източник 

- прилагане на принципа „замърсителят плаща” и възвръщане на пълните разходи 

за услугите във водния сектор, включително разходите за опазване на околната среда и за 

ресурса вода 

- въвеждане на икономически регулатори, които да насърчават устойчивото 

използване на водите и водната среда 

- спазване принципа на солидарност и зачитане на обществения интерес чрез 

осигуряване на съгласувани действия на всички нива на управление 

- осигуряване на информационна обезпеченост и включване на широката 

общественост, организации и потребители на водните услуги, в процесите на обсъждане и 

вземане на решения и приемане на програми за действия; 

- интеграция на принципите за опазване на водите и устойчивото им използване в 

различни области като енергетика, промишленост, селско стопанство, рибовъдство, 

регионална политика, туризъм и други 

- създаване на механизми за насърчаване използването на новите технически 

постижения за икономично потребление на води и подобряване ефективността на 

съществуващите водностопански системи и съоръжения 

- разработване на дългосрочни програми за управление на речните басейни за 

управление като се отчита целия обхват на речния басейн включително и трансграничните 

водни течения и спазване на международните договорености. 

 

Директивата 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от 

наводнения от 23.10.2007 г. има за основна цел намаляването на рисковете и вредните 

последствия от наводнения в Европейския съюз. Директивата изисква управлението на 

риска от наводнения да бъде обсъждано в националните граници и съдържа важни 

ангажименти за увеличаване на прозрачността и увеличаването на гражданското участие. 

Дьржавите-членки вече са задължени да идентифицират речните корита и крайбрежните 

райони с риск от наводнения и да съставят карти на рисковите обекти и планове за 

управление в тези райони. Важно е държавите-членки да намаляват вредните последствия 

от наводнения и да вземат мерки за защита на районите, които има опасност да бъдат 

засегнати. Жизненоважно е също да се подготвят европейските граждани как да се 

справят в случай на наводнения. Този нов законодателен акт задължава държавите-

членки да оценят рисковете от наводнения, да информират гражданите в потенциално 

засегнатите райони и да увеличат участието им в процеса на планиране. Тази нова 

директива е важно допълнение към законодателството на ЕС по отношение на водите и е 

внимателно изработена, така че да бъде съвместима с Рамковата директива за водите. 

Въвеждането в националното законодателство ще бъде извършено на степени. 

 

Основната законова и подзаконова нормативна уредба, действаща в момента в 

областта на хидромелиорациите в България, включва следните документи: 

- Закон за сдруженията за напояване (Д.В.бр.34/06.04.2001г, изм. 

Д.В.бр.108/14.12.2001 г.) 
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- Наредба №2/21.01.2002 г. за финансово подпомагане на сдруженията за 

напояване (Д.В. бр.11/31.01.2002 г.) 

- Заповед  №  РД 09-271/11.05.2006 г. на основание чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

сдружения за напояване и чл. 12, ал. 3 от Наредба № 2/21.01.2002 г. за финансово 

подпомагане на сдруженията за напояване   

- Наредба за условията и реда за участие на държавата в заплащането на цената на 

услугата “водоподаване” (ДВ, бр.39/16.04.2002 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 (ДВ, бр.21/26.02.2002 г.) 

- Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация 

на язовирните стени и съоръженията към тях (ДВ, бр.17/02.03.2004 г.)   

- Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията 

от хидромелиоративната инфраструктура (ДВ, бр.97/02.11.2004 г.) 

- Указания за общи условия на договорите за доставка на вода за напояване на  

сдруженията и на ползватели  на вода, които не са членове на сдружение (съгласно чл. 58, 

ал. 1, т. 2 от Закона за сдруженията за напояване) 

- Наредба  за качеството на водите за напояване на земеделските култури (проект) 

 

С отделни аспекти на хидромелиорациите са свързани и с други национални 

документи, като:  

- Закон за собствеността и използването на земеделските земи (ДВ, бр.17/1991 г., 

посл. изм., бр.133/1998 г.) 

- Закон за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 58/22.05.1998, изм. 

и доп. ДВ, бр.18/28.02.2006 г.) 

- Закон за опазване на земите и почвите от замърсяване (ДВ, бр. 84/29.10.1963 г., 

посл.изм. ДВ, бр.113/28.12.1999 г.)  

- Закон за опазване на земеделските земи (ДВ, бр.35/24.04.1996 г., пос. изм. и доп., 

бр.28/23.03.2001 г.) 

- Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002 г., посл. изм., бр.30/2006 г.)  

- Закон за почвите (ДВ, бр.89/2007 г.)  

- Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с 

опустиняването в България 

- Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденция към 

засушаване (2001 г.). 

- Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор до 2015 г. (2004 

г.) 

- Национален План за действие по изменение на климата 2005-2008 г. 

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (ДВ, бр. 3/2006 г.) 

 

През 1999 г. е разработена Стратегия за развитие на поливното земеделие в 

условията на пазарна икономика в България, която след широко обсъждане е приета 

през 2000 г. от МЗГ. Стратегията определи основните насоки и пътищата за 

преструктуриране и развитие на напояването при новите условия в земеделието в 

България. На базата на анализ на икономическите показатели на напояването в различните 

региони на страната са очертани основните приоритети на държавната политика и на 

необходимите реформи в направлението с оглед възстановяване и понататъшно развитие 

на напояването и поливното земеделие в страната до 2020 г., очертавайки и параметрите 

на необходимата за реализирането й инвестиционна програма.  

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/ZOOS%20Final.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/Naredba%20OVOS.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/Naredba%20OVOS.pdf
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През 2000 г. в изпълнение на Закона за водите от МОСВ са разработени “Генерални 

схеми за използване на водите в България в районите за басейново управление”. Те бяха 

необходими за даване на разрешителни за водоползване и ползване на водни обекти  и 

представляват първа крачка към съставянето на  плановете за управление на водите  по 

речни басейни. Тази разработка представлява мащабна, макар и окрупнена 

инвентаризация на водите и всичко имащо отношение към тяхното формиране и 

използване, на водопотреблението и водното ни стопанство в момента. Тя включва също 

оценка на степента на задоволяване на нуждите от вода на всички значителни 

водопотребители в момента и в десетгодишна перспектива в 15-те основни поречия на 

страната, съставящи 4-те района за басейново управление – Дунавски, Черноморски, 

Източно-Беломорски и Западно-Беломорски. В рамките на генералните схеми една  

актуализирана оценка в рамките на всяко поречие получи и напояването като основен и 

най-значим водопотребител. При оценките са използвани постановките, методите и 

подходите използвани в “Стратегията за развитие на поливното земеделие в България при 

условията на пазарна икономика”.  

С решение на МС № 45/30.01.2001 г. се приема разработенатата от МОСВ с участие 

и на МЗГ “Програма за необходимите мерки в условията на тенденция към 

засушаванията”, в която са предложени нормативни, организационни и инвестиционни 

мерки за запазване на водните ресурси, преодоляване на кризите във водоснабдяването и 

формиране на знания за икономии на вода. В областта на подобряване техническото 

състояние на напоителната инфраструктура и управление на напояването са предвидени 

мерки за стимулиране организираното използване на водите за напояване от сдруженията 

за напояване прилагането на методи и технологии за пестеливо използване на водите, 

облицоване на напоителните канали, изграждане на съоръжения за регулиране на оттока и 

използване на местни водоизточници и т.н. Програмата стартира, но след това 

изпълнението й се осъществява частично в направление В и К. 

На базата на приета от МЗГ методика за агроикономическа и техническа оценка от 

ефективността на напоителните системи в България, през 2001 г. се извършва оценка на 

ефективността на всички напоителни системи и полета, стопанисвани от 13 клона на 

“Напоителни системи” ЕАД - всички от Северна България и най-енергоемките в Южна 

България (София, Перник, Хасково и Бургас), характеризиращи се с изградени площи с 

помпено подаване на водата за напояване.  

Със Закона за сдружения за напояване се уреждат устройството и дейността на 

сдруженията за напояване (СН), които са доброволни организации на физически и 

юридически лица, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и 

в обществен интерес извършват дейности, свързани с напояване и отводняване на 

земеделски земи на определена територия (територия на сдружението) и по-специално: 

експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративна инфраструктура; 

изграждането на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения; доставяне и 

разпределяне на водата за напояване; отвеждане на излишните води от земеделските земи;. 

изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване 

състоянието на земеделските земи; рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици. 

С приемането на Закона и учредяването на първите сдружения се постави началото 

на нов етап в развитието на хидромелиорациите и поливното земеделие у нас.    

Съгласно разпоредбите на Закона, СН могат да придобият безвъзмездно право на 

ползване и впоследствие права на собственост върху хидромелиоративната 

инфраструктура на тяхната територия, включена в имуществото на търговските 

дружества, на които държавата е едноличен собственост на капитала. Условията и редът за 

придобиване и отнемане на правото на ползване са регламентирани с “Наредба за 

придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху 
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хидромелиоративната инфраструктура и обслужваща техника на територията на 

сдружението” (ПМС № 39/18.02.2002 г., ДВ бр.21/26.02.2002 г.). 

СН придобили правото на безвъзмездно ползване на съоръжения имат право на 

финансово подпомагане от страна на държавата съгласно разпоредбите на “Наредба № 2 

от 21.01.2002 г. за финансово подпомагане на сдруженията за напояване”(ДВ 

бр.11/31.01.2002 г.). 

Изготвената през 2008 г. Наредба за качествата на водата за напояване в 

съответствие с чл.135, т.16, от Закона за водите като част от документите, които следва да 

бъдат хармонизирани с европейското законодателство. Наредбата е в процес на обсъждане и 

съгласуване с заинтересованите институции и ще бъде приета през 2009 г. 

Наредба № 13 от 29 януари 2004 г. за условията и реда за осъществяване на 

техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях  (Обн., ДВ., 

бр.17/02.03.2004 г.) определя условията, реда и изискванията за организация и 

осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към 

тях. Тя регламентира правата и задълженията на собствениците и лицата, осъществяващи 

техническата експлоатация; изискванията за осъществяване на техническата експлоатация 

в различните й етапи, както и осигуряване на безопасна експлоатация в нормални, 

екстремни и аварийни условия.  За извършване оценка на сигурността и анализа за 

техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, наредбата 

предвижда  набирането и обработката на информацията от метеорологичен, хидрологичен 

и технически мониторинг, като данните от него се архивират. В наредбата се определя 

организационната структура на експлоатацията на язовирните стени и съоръженията към 

тях и са определени нивата на управление, техните права, задължения и отговорности, 

както и начинът и лицата  за осъществяване на технически контрол и оценката на тяхната 

сигурност. Предвидено е архивиране и въвеждане на регистър и единна номенклатура за 

съхраняваната документация за язовирните стени и съоръженията към тях. 

С Правилникът за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на 

съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура (Обн., ДВ, бр. 97/ 02.11.2004 

г.) се уреждат изискванията за правилната и безопасна експлоатация и поддържане 

(ремонт и реконструкция) на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура. 

Определени са условията и  състоянието на които трябва да отговарят съоръженията с 

оглед гарантиране безопасността на експлоатационния персонал, населението, сгради, 

комуникационни връзки, земеделски земи и други, които пряко или косвено зависят от 

тях, както и необходимите наблюдения и измервания (метеорологичен, хидрологичен и 

технически мониторинг), които трябва да извършват от експлоатационният персонал за 

осигуряване на безопасността им. Правилникът се прилага за язовирни стени с височина 

на стената до 15 m, обем на водохранилището до 3 000 000 куб. м и прилежащите им 

облекчителни и водовземни съоръжения, помпени станции и напорния водопровод, както 

и съоръженията от напоителната и отводнителната инфраструктура. В правилника са 

регламентирани правата, задълженията и отговорностите на Сдруженията за напояване, 

придобили право на ползване или право на собственост върху съоръжения от 

хидромелиоративната инфраструктура. 

През 2004 г Министерският съвет одобри Национална стратегия за управление и 

развитие на водния сектор до 2015 г. Документът е рамков по отношение на отраслите във 

водния сектор и предвижда разработването и приемането на отраслови стратегии.  

Формулирани са четири стратегически цели:осигуряване на населението с достатъчно 

количество и гарантирано качество вода за питейно-битовите нужди, опазване и 

подобряване състоянието на повърхностните и подземните води, развитие на 

водостопанските отрасли при ефективно и интегрирано управление на ползваните от тях води, 

защита на националните и обществените интереси при развитието и управлението на 
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водния сектор. Генералната цел в дългосрочен план е устойчиво ползване на водните ресурси за 

осигуряване на нуждите на населението и за икономиката в условията на басейново управление 

на трансграничните води и на глобално изменение на климата. Целта е да се гарантира 

екологичната устойчивост на засегнатите водни системи и националните интереси, свързани 

с осигуряването на необходимото количество и качество вода за нуждите на сегашните и 

бъдещите поколения. Поддържането и развитието на водностопанската инфраструктура ще се 

извършва предимно чрез приходи от услугата по доставяне на вода на крайните 

потребители, като чрез този подход ще се осигури в голяма степен самофинансиране на 

системата. Политиката по финансиране очертава рамката на набирането и изразходването на 

средствата от различните финансови потоци. Не се предлагат значителни промени, свързани 

с източниците на финансиране за поддържането и развитието на водностопанската 

инфраструктура. Възприет е принципът на пълно възвръщане на разходите за водни 

услуги, включително разходите за ресурса и за околната среда чрез цената на водната услуга. 

Необходимите инвестиции в публичния сектор, които ще се реализират чрез финансиране 

от фондовете на ЕС, ще бъдат определени в Националния план за развитие и оперативните 

програми към него. 
Тъй като редица важни за хидромелиорациите и поливното земеделие на страната 

въпроси, свързани със собствеността, ползването и стопанисването на хидромелиоративния 

фонд, отношенията между доставчик и ползвател на услугите от тези системи и съоръжения и 

т.н., не са регламентирани нормативно, се наложи и в момента се разработва нов Закон за 

хидромелиорациите. Вече е изготвен проект на Закона, който е предложен за обсъждане от 

професионалната общност . Основната цел на Закона е да създаде условия за задоволяване 

нуждите на земеделските стопани от вода с необходимите качества при спазване на 

приоритетите на използване на водите за различни нужди, осигуряване на достъпност и 

ефективност на хидромелиоративните услуги, ефективно и икономично използване на 

водните ресурси за земеделски нужди, опазване и развитие на изградената 

хидромелиоративна структура и др.. Разгледана е политиката за развитие на 

хидромелиорациите, създаване на информационна система, собствеността на системите и 

съоръженията, както и тяхното изграждане. Важно място е отделено за въпросите, 

свързани с преструктуриране управлението на хидромелиоративните системи, както и за 

финансиране на всички дейности по поддържането и експлоатацията им. Проектът на 

закона предлага няколко модела за бъдещо управление на хидромелиоративната 

инфраструктура, като изборът на един от тях ще бъде един от основните моменти при 

обсъждането му. В отделна глава се регламентира образуването, собствеността, 

дейностите и ръководенето на сдружения за напояване.  

За очертаване на рамката и основните насоки на промяната в управлението на 

хидромелиорациите и приоритети на развитието им предстои да се разработи и приеме 

Стратегия за развитие на хидромелиорациите в България, която да стане документ за 

работа в тази област през следващия период до 2013 г. и до 2020 г. 

Наредбата  за качеството на водите за напояване на земеделските култури  
урежда изискванията  към  качеството  и безопасността на водите за напояване с цел 

поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние и  опазването на 

здравето на хората и животните. Регламентирани са изисквания към качеството на водите 

за напояване и са дадени основните критерии по които се оценява пригодността на водите 

за напояване: засоляване, водопропускливост, токсичност и други проблеми. Определен е 

реда и начина на управление  и изпълнение на дейностите по изпълнението на собствения 

мониторинг и на мрежите за собствен мониторинг на водите за напояване с  цел 

създаването на възможност за   анализи, оценки и прогнози за състоянието на водите. 

Създава се регистър на хидромелиоративния фонд изграден с държавни средства т.ч. 

водоизточниците за напояване и съдържащ информация за качествата на водите подавани 

за напояване. 
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3.3. Управление на водите и хидромелиорациите. Институционална рамка  

 

Управление на водите и на водностопанската инфраструктура 

 

В институционално отношение, управлението на водите в България е преминало 

през различни етапи на развитие, които са били свързани с приоритетите на развитието на 

страната и по-специално с отношението към отделните стопански отрасли. През 

последните години, в периода на предприсъединяването и особено след присъединяването  

на страната към Европейския съюз, проблемите на управлението на водите се състоят в  

прилагането на европейското водно законодателство в националното, както бе посочено 

по-горе.     

Съгласно Закона за водите, управлението на водите в България се осъществява на 

национално и басейново ниво. Районите на речните басейни се определят от естественото 

разположение на вододелитемежду водосборните области на една или няколко основни 

реки на територията на страната. Управлението на водностопанските системи се извършва 

на технологичен принцип в съответствие с условията на разрешителните за ползване и 

опазване на водите и водните обекти. 

Управлението на водите, водните обекти и водностопанските системи и 

съоръжения се извършва на основата на планове за управление на речните басейни.  

Управлението на водите на национално ниво се осъществява от Министъра на 

околната среда и водите. За подпомагане на дейността му към Министерството на 

околната среда  и водите (МОСВ) е създаден Висш консултативен съвет по водите. 

Правомощията на Министъра са разписани подробно в Закона за водите (чл.151). 

Определени са четири райони за басейново управление на водите: 

- Дунавски район с център Плевен - обхващащ водосборните области на реките 

Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом и 

територията западно от подземния вододел на малм-валанжския водоносен хоризонт 

- Черноморски район с център Варна - обхващащ територията източно от 

подземния вододел на малм-валанжския водоносен хоризонт и водосборните области на 

реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница, включително 

вътрешните морски води и териториалното море 

- Източнобеломорски район с център Пловдив - за водосборните области на 

реките Тунджа, Марица и Арда 

- Западнобеломорски район с център Благоевград - за водосборните области на 

реките Места и Струма 

За басейновото управление на водите в посочените райони са създадени: 

- басейнови дирекции към Министерството на околната среда и водите  

- басейнови съвети 

Дейността, организацията на работа и съставът на басейновите дирекции са 

определени в приетия Устройствен правилник за басейновите дирекции (ДВ,  

бр.25/18.03.2003 г.). Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия за 

подпомагане дейността на басейновата дирекция.   

В Закона за водите са специфицирани и отговорностите на останалите институции, 

свързани с управлението на водните обекти и на водностопанските системи и съоръжения 

в страната. 

Съгласно чл. 10 държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, 

изграждане, реконструкция и модернизация на водностопанските системи и съоръжения, 

се осъществява от: 

- Министъра на регионалното развитие и благоустройството - за водоснабдителни и 
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канализационни системи и съоръжения на населените места и за предпазване от вредното 

въздействие на водите в границите на населените места 

- Министъра на земеделието и горите - за хидромелиоративни системи и 

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

населените места 
- Министъра на икономиката и енергетиката - за хидроенергийни системи и обекти 

- Министъра на околната среда и водите - за водовземните съоръжения за минерални 

води, публична държавна собственост 

Министерството на извънредните ситуации осигурява защитата на населението от 

вредното въздействие на водите при наводнения и /или други извънредни ситуации. 

Политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и 

модернизация на водностопански системи и съоръжения - общинска собственост, се 

осъществява от кмета на общината. 

В процеса на управление на водите, водоползвателите и обществеността са 

привлечени за участие чрез включването им на национално ниво в работата на Висшия 

консултативен съвет по водите към МОСВ и на речно басейново ниво на изградените към 

всяка Басейнова дирекция - Басейновите съвети.  

 

 

 

 

 

По-долу схематично е дадена институционалната рамка на управление на водите в 

България. 
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МОСВ 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

МРРБ МЕЕР 
МЗХ 

ВКС по 

водите 

4 Басейнови 

съвета 

4 Басейнови    

дирикции 

Разрешителни за водоползване  

Участие в управлението 

ИАХ 

9 Регионални  

   Дирекции  
 

ССА 

ИММ 

Търговски 

дружества – МЗХ  

МЗХсистеми” –

ЕАД, дромелио              Сдружения за напояване  

             Земеделски кооперации 

             Други     

Водоползватели 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ЗА НАПОЯВАНЕ 
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Управление на хидромелиорациите и на хидромелиоративните системи   

 

Моделът на управление на хидромелиорациите в страната включва следните органи 

на управление: 

Народно събрание – приема бюджета за съответната година ( включително и на 

МЗХ), както и  Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор, в т.ч. на 

хидромелиорациите, с която се определят основните цели, етапи, средства и методи за 

развитие на водния сектор (чл.151, ал.1 на Закона за водите) 

Министерски съвет  – приема отрасловите стратегии, вкл. за хидромелиорациите, и 

предлага за одобряване от Народното събрание на Националната стратегия за управление и 

развитие на водния сектор, одобрява националните програми в областта на опазването и 

устойчивото използване на водите, вкл. за хидромелиорациите, и др. (чл.151, ал.2, т.1, ЗВ) 

Министър на околната среда и водите/МОСВ – осъществява държавната политика 

за управление на водите, разработва и предлага на МС на Националната стратегия за 

управление и развитие на водния сектор, утвърждава плановете за управление на речните 

басейни, разработва национални програми в областта на опазването и устойчивото 

използване на водите и т.н. (чл.151, ал.2, т.2, ЗВ) 

Министър на земеделието и храните/МЗХ – провежда държавната политика за 

развитие на поливното земеделие, в т.ч. на хидромелиорациите, преструктуриране на 

хидромелиоративния фонд и насърчаване формирането на сдружения за напояване;  

провеждане на дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на 

хидромелиоративните системи и съоръжения и за предпазване от вредното въздействие на 

водите извън границите на населените места (чл.10, ал.1, т.3, ЗВ), разработва и внася за 

приемане в МОСВ и МС на Стратегия за развитие и програми в областта на 

хидромелиорациите и др. нормативни актове в областта на хидромелиорациите, одобрява 

краткосрочни и средносрочни програми за проучване, проектиране и изграждане на 

хидромелиоративни системи, контролира дейността на Изпълнителната агенция по 

хидромелиорации и търговските дружества (оператори). 

Изпълнителна агенция по хидромелиорации/Изпълнителен директор – 

администрация към Министъра на земеделието и храните за изпълнение на държавната 

политика в областта на хидромелиорациите, вкл. за хидромелиоративния  фонд държавна 

собственост; организира, ръководи и контролира изпълнението на дейностите по напояване 

на земеделските земи, поддържането и експлоатацията на системите и съоръженията, 

изградени с държавни средства извън границите на населените места, за отводняване на 

земеделските земи и защита от вредното въздействие на водите, включително дигите по р. 

Дунав, разработването и изпълнението на програми за развитието на хидромелиорациите с 

цел ефективно използване на водите за напояване; провежда инвестиционната политика в 

областта на хидромелиорациите; учредява сдруженията за напояване и упражнява надзор 

върху дейността им; създава и поддържа регистър на хидромелиоративния фонд. 

Агенцията има 9 Регионални дирекции по хидромелиорации (Видин, Плевен, 

Търговище, Варна, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Благоевград и София), които осигуряват 

осъществяването на посочените функции в страната. 

Общински съвет/Кмет на община – осъществява политиката и програмите, 

отнасящи се до хидромелиоративния фонд общинска собственост 

Оператори, които са:  

- търговски дружества (“Напоителни системи“ ЕАД, “Хидромелиорации-Севлиево“ 

ЕАД, “Земинвест“ ЕАД) със 100% държавно участие с основен предмет на дейност 

стопанисване и експлоатация на напоителните системи и съоръжения държавна собственост, 

доставка на вода за напояване на потребителите, отвеждане на излишните води от 

земеделските земи, стопанисване и експлоатация на съоръженията за предпазване от 

вредното въздействие на водите на земеделските земи и различни обекти извън границите на 

населените места и др.  
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- общински предприятия -  управление и експлоатация на хидромелиоративните 

системи и съоръжения общинска собственост  

- сдружения за напояване, които доставят вода на водоползватте-членове на 

сдруженията, стопанисват и управляват изградената с техни средства и предадената им за 

ползване или в собственост напоителна инфраструктура, извършват напояване на 

земеделските култури на територията на сдруженията  

- земеделски кооперации, които доставят вода за напояване на своите членове, 

стопанисват и управляват изградената с техни средства и предадената им за ползване или в 

собственост напоителна инфраструктура, извършват напояване на земеделските култури на 

територията си 

Сдружения за напояване и самостоятелни водоползватели - потребители на 

хидромелиоративни услуги, физически и юридически лица, земеделски производители, 

които стопанисват и управляват изградената с техни средства или предадената им за 

ползване напоителна инфраструктура и извършват напояване на земеделските култури  в 

собствените или използвани земеделски земи 

 

Сдруженията за напояване са доброволни организации на физически и юридически 

лица, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен 

интерес извършват дейности, свързани с напояване и отводняване на земеделски земи на 

определена територия. Сдруженията са юридически лица, учредени и регистрирани по реда 

на Закона за сдружения за напояване за следните дейности: 

- експлоатация, поддържане и реконструкция на предадената им за ползване 

хидромелиоративна инфраструктура 

- изграждането на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения 

- доставяне и разпределяне на водата за напояване 

- отвеждане на излишните води от земеделските земи 

 изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване 

състоянието на земеделските земи 

- рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици 

Сдруженията извършват дейността си под надзора на държавата, функциите на 

надзорен орган се осъществяват от министъра на земеделието и продоволствието.  

 

3.4. Стопанисване и експлоатация на хидромелиоративните системи и  

       съоръжения 

 

Стопанисването и управлението на изградения в България хидромелиоративен фонд 

се извършва от търговски дружества към МЗХ - “Напоителни системи” ЕАД, 

“Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД и „Земинвест” ЕАД със 100% държавно участие, 

общини, сдружения за напояване, физически и юридически лица - земеделски производители 

и кооперации, агрофирми и др..    

 

Изграден хидромелиоративен фонд. Структури за управление и стопанисване 

 

Изграденият в Република България хидромелиоративен фонд (ХМФ) се разделя 

условно в няколко основни групи в зависимост от начина на управление и вложените 

средства за изграждането им: 

- изграден с държавни средства, включен в активите и управляван от “Напоителни 

системи” ЕАД, “Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД и „Земинвест” ЕАД 

- вътрешно канална мрежа, изградена с държавни средства и стопанисвана до 1993 г. 

от бившите ТКЗС и АПК 

- незавършени и непредадени за експлоатация обекти, финансирани с държавни 

средства, охранявани от и заведени на задбалансов отчет в “Агроводинвест” ЕАД 
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- хидромелиоративни съоръжения изградени с кооперативни средства включително и над 

1600 малки язовири за напояване понастоящем общинска собственост. 

- хидромелиоративни съоръжения изградени за напояване с държавни или кооперативни 

средства ползвани или собственост и управлявани от сдружения за напояване 

- хидромелиоративни съоръжения, частна собственост, изградени от недържавни 

структури (предимно малки съоръжения) 

 

„Напоителни системи”-ЕАД  

 

Дружеството стопанисва и управлява над 98 % от ХМФ, изграден с държавни 

средства и поради това неговата дейност и резултати представляват най-голям интерес.  

 

Структура и дейност 

 

„Напоителни системи”-ЕАД е еднолично търговско дружество с държавно имущество 

към МЗХ, регистрирано през 1991 г. със седалище и адрес на управление София, район Овча 

купел, бул. „Цар Борис ІІІ-ти„ №136.  

Дружеството има 21 клона в страната в градовете Видин, Монтана, Враца, Плевен, 

Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, 

Хасково, Пловдив, Пазарджик, София-клон, Перник, Дупница, Сандански и Гоце Делчев. 

Основните дейности с обществена значимост, които извършва това специализирано 

дружество, са: 

- доставка на вода за напояване на земеделски култури 

- експлоатация и поддържане на обектите/съоръженията за предпазване от вредното 

въздействие на водите 

 

Изградени съоръжения за доставка на вода за напояване 

 

“Напоителни системи” ЕАД поддържа и експлоатира държавния хидромелиоративен 

фонд за улавяне, съхранение, покачване, разпределение и реализация на вода за напояване на 

земеделски култури, като с част от съоръженията доставя вода за промишлени и други 

нужди, в т.ч. за питейно-битово водоснабдяване на населението. 

Изградени са 235 напоителни системи и голям брой отделни напоителни полета, които 

обхващат общо 7 406 хил. дка съгласно РМС   № 512 / 19.07.2000 год. за балансите по видове 

територии според предназначението им и на баланса на поливните площи в Република 

България. 

В напоителните системи са включени следните основни съоръжения (по данни на 

Дружеството): 

- комплексни язовири публична държавна 

                        собсвеност по чл.13 от Закона за водите –     22 бр. 

- напоителни язовири –                                      146 бр. 

- напоителни помпени станции –                      681 бр. 

- напорни водопроводи –                                1 497 км 

- деривационни канали –                                    530 км 

- открита канална мрежа –                               6 435 км, в т.ч. 90 % облицована 

- закрита тръбна мрежа –                                 9 269 км 

- водохващания -                                                 420 бр., в т.ч. 243 бр. масивни 

- изравнители –                                                    612 бр., в т.ч. 503 бр. облицовани 

Чрез тези съоръжения Дружеството е в състояние да водоосигури 5 376 хил. дка годни 

за напояване площи, в т.ч. на 2 474 хил. дка водата се доставя по гравитачен път, а на 

останалите 2 902 хил. дка - чрез помпени станции. 
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                                                                                                           Таблица 2 

        Стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД съоръжения за  

                                   за доставка на вода за напояване 

 

 

 

 

 

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

стопанисван до 1993 г. от бившите ТКЗС, който в количествено отношение е изразен в 

следните основни съоръжения: 

- 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 

 

Изградени съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите –

отводнителни системи, защитни диги, корекции на реки, ретензионни язовири  

 

Дружеството стопанисва инженерни системи и съоръжения за предпазване от 

вредното въздействие на водите, 

- чрез които се осигурява предпазване от наводнения 

- за отвеждане на излишните води от земеделските земи (отводняване), 

№ 

по 

ред 

Клон 

  

  

 Поливни  площи, 

дка  

Язовири,  

публ.държавна 

собственост, бр.  

Изградени Годни  

1 БУРГАС 199 215 178 413 2 

2 ВАРНА 172 460 143 132 1 

3 

ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО 426 827 197069  

4 ВИДИН 207 366 124 582 2 

5 ВРАЦА 472 236 374 266 1 

6 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 82 010 595 08  

7 ДУПНИЦА 135 817 114 870 1 

8 МОНТАНА 227 500 197 240 1 

9 ПАЗАРДЖИК 546 890 235 906 1 

10 ПЕРНИК 160 447 133 797 1 

11 ПЛЕВЕН 531 273 348 399 2 

12 ПЛОВДИВ 1 092 685 746 739 2 

13 РУСЕ 575 729 470 571  

14 САНДАНСКИ 157 900 136 106  

15 СЛИВЕН 342 321 256 983 1 

16 СОФИЯ 295 545 222 448 1 

17 СТАРА  ЗАГОРА 385 156 360 047  

18 ТЪРГОВИЩЕ 261 225 209 668 3 

19 ХАСКОВО 504 906 305 019 1 

20 ШУМЕН 373 984 328 845 1 

21 ЯМБОЛ 254 343 231 972 1 

  ОБЩО  7 405 835 5 375 580 22 
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които са публична държавна собственост по силата на чл.13, т.3, от Закона за водите, 

както следва (данни на Дружеството):  

- корекции на реки извън населените места – 3 130 км 

- дунавски диги -                              254 км 

- вътрешни предпазни диги -           2260 км 

- отводнителни системи -                                  1, 685 млн.дка 

- отводнителни помпени станции -                        92 броя 

- отводнителни канали            5748 км 

- ретензионни язовири -     17 броя 

С тези системи и съоръжения се предпазват от заливане 1,662 млн.дка земеделски 

земи, населени места и различни стопански обекти.  

 

                                                                                                                       Таблица 3 

        Стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД съоръжения за  

                   предпазване от вредното въздействие на водите 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

 

 

Клон 

Корекции 

на реки, км 

Предпазни 

диги,  км 

Дунав-

ски 

диги, 

км 

Отводни-

телни 

системи, 

дка 

 

 

Отвод-

нителни 

ПС,  

бр. 

Ретензион-

ни  язовири,  

бр. 

1 БУРГАС 248,129   119184 10  

2 ВАРНА 202,465   23700 5  

3 В.ТЪРНОВО 182,765 9,225 17,500 85343 5 1 

4 ВИДИН 40,974 27,341 36,113 60177 

 

9 1 

5 ВРАЦА 35,368 28392  50260 2 1 

6 Г.ДЕЛЧЕВ 35,000   5400   

7 ДУПНИЦА 21,905   600   

8 МОНТАНА 10,810 3,460 16,840 26316 2  

9 ПАЗАРДЖИК 169,573 3,000  156505   

10 ПЕРНИК 252,656   98846 1  

11 ПЛЕВЕН 197,707  85,038 128204 13 5 

12 ПЛОВДИВ 219,021 75,424  166676   

13 РУСЕ 115,190  78,235 107849 12  

14 САНДАНСКИ 83,163   17256 3  

15 СЛИВЕН 161,334   229225   

16 СОФИЯ 332,956   86518 3 1 

17 СТ.ЗАГОРА 310,869 15,280  30472   

18 ТЪРГОВИЩЕ 151,184   27774   

19 ХАСКОВО 120,010 81,500  39861 10  

20 ШУМЕН 133,785     2 

21 ЯМБОЛ 127,705   70366 1  

 ВСИЧКО 3152,569 243,622 253,362 1530532 76 11 

 

 

Съгласно Закона за водите съоръженията са публична държавна собственост и са 

извадени от основния капитал на дружеството, като са заведени задбалансово. 

По-голямата част от съоръженията са линейни, разположени в землищата на много 

общини и кметства, което затруднява тяхното поддържане в техническа изправност от други 
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структури на регионално ниво. Изискванията за инженерна сигурност на съоръженията 

налагат научно обосновани методики за системен техничeски контрол, пълна и точна 

координация при поддържането, наблюденията, измерванията и действие при екстремни 

условия. 

 

Състояние на изградения хидромелиоративен фонд 

 

Системи и съоръжения за доставяне на вода 

Язовирите  и водохващанията са под непрекъснат контрол, като за тях се полагат 

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

сравнително добрo. Същевременно тези скъпи и най-отговорни съоръжения се нуждаят от 

значителни инвестиции за ремонт и възстановяване, с което ще се гарантира тяхната бъдеща 

сигурна работа. 

Каналната мрежа е в лошото техническо и експлоатационно състояние, изразяващо в 

следното: 

– основната част от тях е изградена от 40 
– те

 до 80 
– те

 години на XX век 

– част от каналите са необлицовани и с деформиран профил 

– по-голямата част от водовземанията са разположени в горната част на профила и 

за да се подаде вода се налага завиряване и като следствие значителни загуби и ниска 

използваемост на водата 

– компрометиране на водовземанията поради откраднати възли и детайли на 

вододелите 

При закритата водопроводна мрежа единствения проблем са непрекъснатите 

кражби. Тяхната линейност и разпръснатост върху територията на страната не позволяват 

ефективна охрана. 

Помпените станции и трансформаторните подстанции, поради това, че в тях е 

вградено изключително скъпо оборудване: ел.двигатели, помпи, трансформатори, затворни 

органи, повдигателни механизми, контролно-измервателна апаратура и други,  са подложени 

на постоянни набези с цел кражби. Поради липсата на техническа и физическа възможност за 

охрана част от оборудването е демонтирано и съхранено в складовите бази. Понастоящем 

помпените станции се охраняват с радиоелектронни средства и/или жива охрана. Всичко 

това е свързано  с  огромни непроизводствени разходи. Малкият интерес към по-скъпото 

помпено напояване и липсата на средства е довело до влошаване и на физическото състояние 

на фондовете. 

Вътрешно-каналната мрежа и съоръженията, стопанисвани от бившите ТКЗС и 

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

Най-сериозно е състоянието на язовирите общинска собственост, предвид потенциалната 

опасност, която представляват за населението, населените места, земеделските земи и 

изградената инфраструктура. 

 

Съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите 

За предпазните диги на р. Дунав е характерно наличието на силна брегова ерозия, 

повсеместно обрастване с тревна и дървесна растителност, ползване короната на дигата за 

пътна връзка, силно амортизиране на шлюзовете и др. 

За укрепване на Дунавския бряг е необходимо да се изпълнят съответните инженерни 

мероприятия. 

Проблемите при корекциитете на вътрешни реки са най-сериозни и се изразяват в 

настъпилата значителна промяна в проектните параметри на корекциите. Необходима е 

преоценка на част от съоръженията при новосъздадените условия на речния режим и 

възстановяване на разрушените съоръжения. 

Съгласно съществуващите нормативни документи, разрешителни за добив на инертни 

материали се издават от структурите на МОСВ без становище от стопанисващия корекцията.  
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            Неотложна е реконструкцията на част от съоръженията за отводняване и поетапно 

възстановяване на всички отводнителни съоръжения. 

 

Резултати от дейността по доставката на вода за напояване   

 

Цена на услугата “водоподаване за напояване” 

„Напоителни системи” ЕАД определя цената на услугата “водоподаване за напояване” 

по разходния метод на база очаквана себестойност в зависимост от обема на водните маси 

през следващия поливен сезон въз основа на реализирани обеми в предходните гoдини. 

Основата на разходите са тези на клоновете. При формиране на пълните разходи за улавяне, 

регулиране, транспортиране, покачване, разпределение и реализация на водата се ползва 

схемата на калкулация по разходни елементи.  

Дружеството предлага единни цени на водата в зависимост от начина на доставяне на 

водата до потребителите – гравитачно и помпено. Отделна е цената на водата за ориза. 

Цените са препоръчителни за отделните клонове на дружеството, за да им се даде 

възможност за по-гъвкава ценова политика - в смисъл, при увеличено потребление или при 

необходим социален ефект да имат възможност да ги намаляват. Основание за това е факта, 

че клоновете стопанисват напоителни системи и съоръжения с различни параметри като 

техническо състояние, специфични разходи за доставка и т.н. и следователно с различни 

разходи по доставката. 

Предложените цени са одобряват ежегодно до 30 септември на предходната година от 

Министърът на земеделието и храните, като заповедта се публикува в “Държавен вестник” 

(съгласно чл.58, ал.1, т.1, от Закона за сдружения за напояване).  

През периода 200З-2007 г. стойността на услугата “водоподаване за напояване” на 

„Напоителни системи” ЕАД се е изменяла както следва (без ДДС): 

2003 г. - гравитачно доставяна вода - 0,07 лв/куб.м, в т.ч. за напояване на ориз - 0,017 

лв/куб.м; помпено доставяна вода: - 0,14 лв/куб.м  

2004 г. - гравитачна вода - 0,07 лв/куб.м, в т.ч. за напояване на ориз - 0,0156 лв/куб.м; 

помпена вода: - 0,14 лв/куб.м  

2005 г. - гравитачна вода - 0,08 лв/куб.м, в т.ч. за напояване на ориз - 0,016 лв/куб.м; 

помпена вода: - 0,15 лв/куб.м  

2006 г. - гравитачна вода - 0,085 лв/куб.м, в т.ч. за напояване на ориз - 0,017 лв/куб.м; 

помпена вода: - 0,17 лв/куб.м  

2007 г. - гравитачна вода - 0,19 лв/куб.м, в т.ч. за напояване на ориз - 0,027 лв/куб.м; 

помпена вода: І-во стъпало – 0,325 лв/куб.м; ІІ-ро стъпало - 0,39 лв/куб.м; ІІІ-то стъпало - 

0,534 лв/куб.м; ІV-то стъпало - 0,60 лв/куб.м и след ІV-то стъпало - 0,705 лв/куб.м; за 

напояване на ориз – 0,028 лв/куб.м (клоновете в Пазарджик, Пловдив, Сливен и Ст.Загора са 

с цена на гравитачната вода от 0,10-0,135 лв/куб.м, а на помпената – 0,18-0,22 лв/куб.м при 

съответна цена на ориза 0,0175 и 0,0198 лв/куб.м.   

При използваемост на хидромелиоративните системи около 10% от възможните за 

напояване, и включване на пълните разходи за извършване на услугата, формираната 

себестойност през последните две години е непосилна за по-голямата част от земеделските 

производители в страната. 

 

Използваемост на системите и съоръженията за доставяне на вода за напояване 

Използваемостта на напоителните системи и съоръжения се предопределя от много 

комплексно действуващи фактори, като основните от тях са: 

– климатични условия в частност паднали валежи определящи водния дефицит за 

културите и акумулирани водни маси 

– засяти земеделски култури върху поливни площи 

– наличие на пазар за произведената продукция 

– финансови условия за производство и реализация на земеделската продукция 
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През последните години нивото на използваемост на хидромелиоративните системи, 

изградени за напояване, е почти постоянно (до 10 %), дължащо се основно на драстичното 

намаление на засяти поливни култури и промяна на структурата им върху годни поливни 

площи. 

С изключение на 2000 г., когато е подадена безплатно гравитачна вода от 10 юли до 

31 август и са поляти 476 хил.дка и 2007 г. с една безплатна поливка на всички земеделски 

култури без ориза, и вследствие на това напояваните площи са около 400 хил. дка, през 

останалите години размера на полятите площи е в границите около 310-320 хил.дка, с 

изключение на 2005 г. със 188  хил.дка, но тази година беше „влажна” и не бе необходимо 

напояването на всички култури.  

В таблици 4 и 5 са посочени годишните резултати на дружеството от услугата 

„доставка на вода за напояване” общо и по клонове. 

 

 

                                                               Таблица 4 

     Актувана вода и напоявани площи общо за  

               “Напоителни системи” ЕАД 

 

Година І-ва поливка, 

дка 

Актувана вода, 

х. м
З
 

2001 383148 155575 

2002 308348 144231 

2003 346830 164095 

2004 319261 154023 

2005 188798 130219 

2006 228880 150859 

2007 397436 228066 

 

 

Основните констатации по отношение на използваемостта на хидромелиоративния 

фонд и на възможностите за нормалната му експлоатация и поддържане са: 

-  В клоновете на Дружеството в Северна България с изключение на Търговище 

съществува трайна танденция за намаляване на размера на полятите площи и подадени водни 

маси 

- Реалната използваемост на фондовете за напояване в повечето клонове в Северна 

България е около и под 1% от изградените годни площи 

- В клоновете на Дружеството в Пазарджик, Пловдив и Ст. Загора в унисон с 

увеличението на поливните площи с ориз се увеличава и ползваната вода за напояване 

- Сравително устойчиво и постоянно ниво на използваемост на системите съществува 

и в клоновете в Сливен, Ямбол и Хасково  

- В Северна България през 2005 , 2006 и 2007 г. основните усилия и дейност на 

персонала са насочени към поддържане на обектите за опазване от вредното въздействие на 

водите  

- Все още за опазване на годния неработещ хидромелиоративен фонд се отделят 

значителни финансови средства, които оскъпяват услугите извършвани от клоновете или за 

тяхното обезпечаване се развиват странични дейности, резултатите от които може да се 

използват за подобряване и усъвършенствуване на използваемите и нужни фондове  

- Тъй като посочените по-горе дейности не носят приходи, е необходимо да се 

предприемат спешни мерки за освобождаване от тези фондове, като за целта е необходимо 

да бъдат приети критерии за определяне на тези площи  
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- Средствата за поддържане на обектите за предпазване от вредното въздействие на 

водите са недостатъчни за покриване на необходимите минимални дейности за запазване на 

функционалната годност на съоръженията 

 

 

                                                                                                                               Таблица 5 

Актувана вода и напоявани площи за “Напоителни системи” ЕАД по клонове 
 

 

№ 

по 

ред 

Клон 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г 

І-ва 

поливка 

Акт. 

вода 

І-ва 

поливка 

Акт. 

вода 

І-ва 

поливка 

Акт. 

вода 

І-ва 

поливка 

Акт. 

вода 

І-ва 

поливка 

Акт. 

вода 

І-ва 

поливка 

Акт. 

вода 

дка х. мЗ дка х. мЗ дка х. мЗ дка х. мЗ дка х. мЗ дка х. мЗ 

1 Бургас 4091 541 2581 334 2682 391 576 65 567 61 612 105 

2 Варна 7253 1330 9589 1363 11468 1521 2117 194 2047 306 2168 337 

3 В.Търново 5495 812 1636 293 4696 842 6001 581 436 64 2567 705 

4 Видин 6622 777 8132 880 7159 817 2718 312 211 25 171 22 

5 Враца 10657 2033 6422 743 6918 1135 7634 1037 2904 303 3527 431 

6 Г.Делчев 18968 2770 5576 779 10722 2536 13470 2062 7350 1505 3039 407 

7 Дупница 6376 1081 3405 489 3606 640 3635 621 1516 183 1752 228 

8 Монтана 7157 825 3850 450 2562 339 2684 314 1067 136 1083 139 

9 Пазарджик 45956 46639 46710 49527 51350 57639 50006 50154 32347 43046 33648 44517 

10 Перник 3094 486 1812 285 2270 310 1940 271 1850 261 2343 340 

11 Плевен 21021 3278 15495 1904 16302 2576 17302 1833 4878 379 8270 785 

12 Пловдив 97310 56476 83062 50562 100976 68020 106390 69207 71099 62210 74174 67390 

13 Русе 5866 547 4732 500 6171 918 2527 252 1054 83 1327 162 

14 Сандански 4714 1682 5412 1534 4055 938 4409 1037 4239 950 4131 710 

15 Сливен 26906 5500 25911 5382 29175 6061 20576 2712 11771 1435 17780 2873 

16 София 4430 615 4405 569 4244 544 4836 570 3782 280 5075 459 

17 Ст.Загора 49851 20748 26456 20735 19853 7610 14326 14816 9566 15480 21548 23955 

18 Търговище 19778 2410 14170 1884 19343 3233 16796 2145 4931 638 10024 1609 

19 Хасково 16456 3730 14975 2696 16670 3866 19655 3660 14722 1661 15869 2983 

20 Шумен 11183 1955 10155 1260 12060 1968 8440 937 3170 289 5942 870 

21 Ямбол 9964 1340 13862 2061 14548 2194 13224 1244 9292 925 13831 1834 

  ОБЩ

О 

383148 155575 308348 144231 346830 164095 319261 154023 188798 130219 228880 150859 

 

 

Финансови резултати от стопанската дейност  

Общият финансов резултат за дружеството през последните години (2001-2007 г.) е 

положителен, назависимо от губещата дейност “водоподаване за напояване“ и средствата, 

които се изразходват за охрана на неработещия хидромелиоративен фонд. Това се дължи на: 

- развиване на странична дейност, включително и строителство  

- неизвършване на планови ремонтни дейности свързани с поддържането на каналната 

мрежа и съоръженията по нея 

Извършват се само най-належащите и неотложни ремонти без които изпълнението на 

дейностите е невъзможно. Вследствие на това значително е влошено функционалното 

състояние на всички останали съоръжения. 

В периода 2001-2004 г. са получавани държавни субсидии за доплащане на цената на 

водата за напояване и за охрана на годния неработещ хидромелиоративен фонд. В 

последните 3 години няма такива средства, а през 2007 г. цената на  водата за напояване е по 

себестойност. Поради това  услугата доставка на вода за напояване в дружеството е трайно 

губеща. 

През 2007 г. не са осигурени и средства за покриване на разходите за охрана на 

комплексните и значими язовири публична държавна собственост по чл.13 т.1 от Закона за 

водите. Това води до влошаване на финансовото състояние на дружеството. 
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Анализът на представените данни за дейността на “Напоителни системи” ЕАД 

показва, че статутът на акционерно дружество след 1993 г. се явява в противоречие с 

функциите му и основната дейност, която изпълнява в момента. Необходимо е спешно да се 

преразгледа нормантивната база  и решат основните въпросите, свързани с финансирането и 

поддръжката на хидромелиоративната инфраструктура – публична и частна държавна 

собственост. Нормативната уредба не позволява отпускането на бюджетни средства на 

търговското дружество за поддръжка и изграждане на хидромелиоративни обекти, нито 

субсидиране на услугата „водоподаване за напояване”. 

 

“Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД 

 

Търговското дружество стопанисва и експлоатира хидромелиоративни съоръжения на 

общо 94 655 дка площи, от които годни към началото на 2008 г. са 41 751 дка (44%), и 7 172 

дка с годни отводнителни системи, разположени главно в община Севлиево (данни на 

Дружеството). Изградените с държавни средства поливни площи са 65 296 дка и от тях 

41 751 дка са с годни съоръжения.    
Освен това Дружеството стопанисва 4,59 км корекции на реки, 5 язовира, 19 

помпени станции, 78,87 км канална мрежа, 311,26 км тръбопроводи, 132,44 км 

вътрешно-канална мрежа и др. съоръжения. 

 

                                                                                                                           Таблица 6 

                                    Стопанисвани от “Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД  

                                     напоителни и отводнителни системи и съоръжения 

 

Система Изгра-

дени 

площи, 

дка 

Годни 

площи, 

дка 

Водо-

хваща-

ния, бр. 

Язови-

ри, бр. 

ПС, 

бр. 

Канална 

мрежа, 

км 

Тръбна 

мрежа, 

км 

Напоителни 

системи 

       

Крапец 35 161 26 650 - 2 5(3) 45,032 164,142 

Крамолин 3 400 600 - 1 - 4,070 15,734 

Видима 5 687 5 471 1 - 2 16,500 18,001 

Богатово 5 726 5 452 - 1 1 13,269 27,243 

Лопушница 3 578 3 578 - 1 1 8,400 21,267 

Орозчаир 464 - 1 - 1(0) - 15,745 

Градница 11 280 - 1 - 2(0) - 70,395 

               Общо 65 296 41 751 3 5 12(5) 87,271 332,527 

Отводнител-

ни системи 

       

Кормянско 1 500 1 500    13,456 11,595 

Черковище 2 039 2 039    3,701 19,026 

Ряховците 650 650    4,594 1,786 

Малък Вършец 1 757 1 757    6047 5990 

Петко 

Славейково 

1 226 1 226    1,551 45,123 

             Общо 7 172 7 172    29,349 83,520 

 

 

 

 



 33 

                                                                                                                     Таблица 7 

                                Стопанисвани от “Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД  

                                                         напоителни съоръжения 

 

 

№ 

Вътрешно канална мрежа и 

съоръжения, предадени за 

стопанисване на бивши ТКСЗ, 

ДЗС и др. ползватели  

Изградени 

поливни 

площи, дка 

Годни за напояване 

площи към 

04.03.2008 г., дка 

І. Община Севлиево 83 966 38 173 

1. Бивши ТКЗС 77 364 35 968 

2. Бившо ДЗС  4 414 1 055 

3. Помощни стопанства 688 0 

4. Агрофирма-Севлиево 1 500 1 150 

ІІ. Община Габрово 4 804 3 578 

1. Бивши ТКЗС 4 761 3 578 

2. Помощни стопанства 43 0 

ІІІ. Община Дряново 5 885 0 

1. Бивши ТКЗС 5 485 0 

2. Помощни стопанства 300 0 

3. Религиозни организации 100 0 

                                         Общо 94 655 41 751 

 

 

                                                                                                                  Таблица 8 

                 Стопанисвани от “Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД съоръжения за  

                                     предпазване от вредното въздействие на водите 

 

№ Община Корек-

ции на 

реки, 

км 

Общ. 

язовири, 

бр. 

Вътрешно-

канална 

мрежа, км 

ПС 

общ.соб-

ственост, 

бр. 

От тях в 

сдруже-

ния 

1 Габрово  7 13,0 5  

2 Дряново  6 21,0 5  

3 Севлиево 4,592 34 95,44 9 1 

4 Трявна  1 3,0   

      Общо 4,592 48 132,44 19 1 

 

 

Относно състоянието на този ХМФ и възможностите за нормалната му експлоатация 

и поддържане, особено на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите, 

проблемите тук са подобни на тези при “Напоителни системи” ЕАД.  

Вътрешно-каналната мрежа и съоръжения след ликвидацията на бившите 

кооперативни стопанства, оставена без надзор и поддържане, е почти напълно разрушена и е 

негодна за експлоатация поради масово разграбване и разрушаване. Липсва и поливна 

техника. Това са едни от сериозните причини за намаления интерес и възможности за 

напояване на отглежданите култури.   

При прогнозни поливни площи от порядъка на 8 200-8 500 дка предложените и 

утвърдени цени на услугата “водоподаване за напояване” през последните години са: за 2005 

г. – 0,08 лв/куб.м за гравитачно доставяната и 0,15 лв/куб.м за помпената (без ДДС), за 2006 

г. – съответно 0,08 и 0,20 лв/куб.м (без ДДС) и за 2007 г. - 0,20 и 0,39 лв/куб.м (без ДДС). За 

2008 г. цените са посочени по-долу. 
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Реално полятите площи за този период са: 2005 г. – 4 356 дка, 2006 г. – 7 658 дка и 

2007 г. – 6 230 дка. 

Ниската използваемост на държавната напоителна инфраструктура (5-10% от 

потенциала) 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 Дружеството по осигуряване на нормалната експлоатация на стопанисвания ХМФ.   

 

„Земинвест” ЕАД 

 

Дружеството стопанисва и управлява съоръжения, намиращи се основно в област 

Кърдали, ползвани за напояване и при разсаждане на тютюн, в т.ч.: 

 малки язовири и водоеми – 470 бр.   

 напоителни полета – 7 бр., в т.ч. работещи 2 бр. (НП “Слънчоглед”-610 дка и НП 

“Плазище”- 465 дка   

В района се изгражда ново напоително поле НП “Диамандово-Падина”. 

Общо поливните площи са 17 450 дка, като от тях постоянно се напояват 8 950 

дка.  

Цените на услугата “водоподаване за напояване” през последните години са: за 2006 г. 

– 0,06 лв/куб.м за гравитачно доставяната и 0,16 лв/куб.м за помпената (без ДДС) и за 2007 г. 

– същите цени. За 2008 г. има увеличение на цените, като размера им е посочен по-долу.   

 

Сдружения за напояване 

 

След приемането на  Закон за сдружения за напояване (ЗСН) през 2001 г. до 

създаването на Изпълнителната агенция по хидромелиорации (ИАХ), Министърът на 

земеделието и горите е подпомаган в процеса по учредяването на сдруженията за напояване 

(СН) от постоянна комисия, в състава на която влизаха представители от Министерството на 

земеделието и горите и  “Напоителни системи” ЕАД.  

За изминалият период досега са подадени 225 заявления за учредяване на СН, в т.ч. и 

такива за пререгистрация на съществуващи кооперации и търговски дружества. 

След създаването в края на 2002 г. на ИАХ се поставя началото на действителното 

подпомагане на СН не само по време на процедурата по  учредяването им, а и след съдебната 

им регистрация.  

 

                                                                                                                       Таблица 9 

           Регистрирани сдружения за напояване в България по години  

 

СН Подадени 

заявления, 

бр. 

Заповед за 

удобрен 

устав, бр. 

Съдебно 

регистрирани 

СН, бр. 

Обща територия на 

съдебно регистри-

раните СН, дка 

2003 г. 161 43 29  

2004 г. 171 57 47  

2005 г. 186 71 60 297 986,247 

2006 г. 199 81 74 303 127,099 

2007 г. 210 84 80 314 415,757 

2008 г. 225 89 84 327 596,807 

м.март  

2009 г. 

 

225 

 

90 

 

85 

 

347 829,437 

       Забележка: До 2005 г. територията на съдебно регистрираните СН не е водена добре 
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Регистрираните СН в България след приемането на ЗСН, размерът на ползваната от 

тях територия/инфраструктура и този на напояваните годишно площи са представени в 

таблици 9 и 10 (по данни на ИАХ). 

 

                                                                                          Таблица 10 

        Напоявани площи от сдруженията за напояване по години 

 

  

Поливен сезон 

/година 

Напоявани площи,  

дка 

Подадени водни маси, 

куб.м. 

2004 г. 16 046,000 1 182 950,000 

2005 г. 8 449,050 2 647,099 

2006 г. 4 675,327 4 470 167,600 

2007 г. 45 754,920 7 787 725,000 

2008 г. 34 721,000 4 596 511,250 

 

   

Както се вижда от представената информация, напояваните от СН площи се 

увеличават с всяка година, което е резултат от намалените загуби на вода по напоителната 

мрежа, по-ниската цена на услугата “водоподаване за напояване” и донякъде до подобреното 

състояние хидромелиоративната им инфраструктура в отделни СН.  

Всяка година със заповед на изпълнителния директор на ИАХ се назначава комисия, 

която разглежда, анализира и при необходимост коригира предложенията на доставчиците на 

услугата “водоподаване за напояване”. Министъра на земеделието и храните до 30.септември 

одобрява със заповед цени на услугата “водоподаване” за следващия поливен сезон.  

Липсата на утвърдена от МЗХ методика за определяне цената на водата за напояване 

дава възможност на търговските дружества (оператори) да включват несъществуващи 

разходи в своите разработки за ценообразуването. Освен това в разработката не се показват 

приходите от текущата им  дейност, вкл. приходите от продажбата на промишлени води. 

Сдуженията за напояване от своя страна в своите предложения отразяват и приходите и 

разходите, направени при осъществяване на дейността напояване, което в някои случаи ги 

ощетява. Липсата на правила и откритост при ценообразуването на водата за напояване  са 

причина за  възникването на противоречия между държавният орган ИАХ и някои от  

търговски дружества. Тези противоречия не помагат за  формирането  обща национална 

политика  при определяне цената на услугата “водоподаване за напояване”. 

Основен проблем на сдруженията за напояване е лошото състояние на вътрешно-

каналната мрежа и съоръжения, която в по-голямата си част е била  на бившите 

кооперативни стопанства, е почти напълно разрушена и е негодна за експлоатация поради 

масово разграбване и разрушаване. Предадените площи не са оборудвани и с поливна 

техника, което също затруднява изпълнението на поливния процес. Тези два проблема са 

сериозна спирачка за устойчивото развитие на сдруженията, поради това че 

новообразуваните СН  не разполагат с необходимите средства за  ремонт и поддържане. 

Съгласно разпоредбите на  Наредба № 2 към ЗСН сдруженията имат възможност да  

кандидатстват за финансово подпомагане от страна на държавата за проектиране, 

строителство и ремонт на хидромелиоративните съоръжения, като участието на СН е в 

размер на 20% от общата стойност на строително-монтажните работи.  

За периода от 2005 г. досега предоставените на СН финансови средства за посочените 

цели са съгласно Таблица 11. 
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                                                                                                                Таблица 11 

                                   Финансово подпомагане на сдруженията за напояване 

 

Година Обща стойност на 

строително-монтажните 

работи, лв 

 

Сдружения за напояване 

2005 г. 401 474 “Кръстьо Раковски”, “Чайка -99”, 

“Иречек”, “Лъджа Каварна-2”, “Белгун” 

 

2006 г. 

 

1 169 938 

“Елана”, “Белгун”, “Шабла -Тюленово”, 

“Ваклино”, “Герлово”, “Чайка 99”, 

“Лъджа – Каварна-2”, “Кръстьо 

Раковски”, “Иречек” 

2007 г. - - 

 

2008 г. 

 

1 273 806,68 

“Герлово”, “Лъджа – Каварна-2”, 

“Елана”, “Дунав”, “Ваклино”, “Шабла - 

Тюленово”, “Иречек” 

 

Забележка: В общата стойност на строително-монтажните работи е  включена и 

                    сумата от съфинансирането от СН в размер на 20%   

 

Със ЗСН и Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване 

правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и 

обслужващата техника на територията на сдружението, се урежда придобиването на 

безвъзмездно право на ползване (върху държавна  частна собственост) и правото на 

собственост (общинска публична собственост) върху обектите от хидромелиоративната 

инфраструктура. 

Информация за състоянието на този процес е дадена в следващата таблица 12. 

 

 

                                                                                                                   Таблица 12 

               Право на ползване и на собственост на хидромелиоративната 

                             инфраструктура от сдруженията за напояване 
 

 

СН 

Съдебно 

регистрирани 

СН, бр. 

Право на 

собственост 

(общинска 

инф.), бр. 

Безвъзмездно 

право на 

ползване 

(държавна 

инф.), бр. 

Смесена (има 

обекти 

общински и 

държавни), бр. 

2005 г. 60 22 17 2 

2006 г. 74 31 21 2 

2007 г. 80 33 25 4 

2008 г. 84 42 23 5 

м.март  

2009 г. 

 

85 

 

42 

 

23 

 

5 

 

 

Разликата в броя на съдебно регистрираните сдружения за напояване и броя на тези 

получили обектите от хидромелиоративната инфраструктура се дължи на технологичното 

време, което е необходимо от съдебната регистрация до нейното получаване. Има СН, които 

отдавна са регистрирани и по една или друга причина все още не са получили 
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хидромелиоративната инфраструктура. Това се дължи най-вече на нежеланието на 

общинските кметове да предадат язовирите /общинска собственост/ в собственост на СН. 

Очаква се, създаването и функционирането на повече СН ще доведе до по-добро 

управление на хидромелиоративната инфраструктура и до повишаване на интереса към 

напояването. Засега резултатите за някои СН са добри и оптимистични, но не за всички 

регистрирани СН. Причината за това е в малките възможности, които имат след учредяването 

си СН да възстановят и поддържат разрушената в голямата си част вътрешно-канална мрежа.  

С оглед подпомагане на процеса на създаването на СН, търговските дружества към 

МЗХ (“Напоителни системи” ЕАД, “Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД и “Земинвест” ЕАД) 

следва да определят площите и хидромелиоративната инфраструктура, която може да бъде 

предадена на евентуални СН и да предприемат действия за стимулиране организираното им 

използване и напояване на отглежданите земеделски култури.  

От приемането му 2001 г. до настоящия момент ЗСН не е променян. ИАХ 

нееднократно инициира промени в някои от текстовете, касаещи преди всичко облекчаване 

на тромавата процедура по учредяването на СН. Въпреки това, за времето на действието си 

досега ЗСН изигра положителна роля, намалявайки държавния монополизъм. Сега обаче 

някои от постановките затрудняват създаването на СН и е належащо приемането на промени 

в Закона. 

 

Общини и индивидуални водоползватели 

 

Както бе посочено по-горе, част от изградените напоителни съоръжения в 

земеделските земи, т.н. вътрешно-канална мрежа, от бившите кооперативни стопанства (след 

ликвидирането им предадена на общините), е предоставена за ползване и като собственост на 

сдружения за напояване. С останалата част от съоръженията, в т.ч. и микроязовири, се 

разпореждат общините.    

Същевременно земеделски производители изграждат индивидуално системи и 

съоръжения за напояване при използване на собствени водоизточници (подземни води, реки, 

дерета, микроязовири и др. За размера на изградените поливни площи и на ежегодно 

напояваните земи обаче липсва достатъчно информация.   

Наличната информация (от ИАХ и от извършени проучвания на СН в различни 

региони на страната през 2004 г. и след това) за състоянието на напоителните съоръжения в 

земеделските земи свидетелствува, че те са почти напълно разрушени и негодни за 

експлоатация поради масово разграбване и разрушаване. Липсва съвременна поливна 

техника, а наличната е амортизирана и трудно поддържана в изправно състояние.  

Информация за използваемостта на вътрешно-каналната мрежа и за размера на 

напояваните земеделски земи в стопанствата се съдържа само в статистическата информация 

събирана от МЗХ, дирекция ”Агростатистика”. 

Статистическите данни за броя на стопанствата и размера на напояваните площи чрез 

изградени напоителни системи през периода 2003-2007 г. общо за страната и по райони на 

планиране (данни от преброяването на земеделските стопанства - ”Преброяване на 

земеделските стопанства в България  през 2003 г. ”, ”Структура на земеделските стопанства в 

България 2005 г. и 2007 г. ” и ”Производство на плодове”) са следните (таблици 13,14 и 15). 

Данни за размера на площите с изградени системи и оборудване за напояване 

има само от преброяването през 2003 г. – общо за страната 1 244 820.5 дка. Най-много те 

са в Южен централен район – 666 325.4 дка, а след това в Югозападен район - 161 116.5 дка,  

Югоизточен район - 157 766.7 дка и в Севоизточен район - 110 571.6 дка.  

Напояваните през периода 2003-2007 г. земеделски земи общо за страната са 

съответно 793 663 дка, 536 508 дка и 726 431 дка, като най-големия им размер е в същите 

райони -  Южен централен район – 407 370 дка; 327 386 дка и 380 242 дка и т.н.  

Това са единствените официални общи данни за размера на напояваните земеедлски 

площи през последните години.      
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                                                                                                                                                                                 Таблица 13 

                                                                                    Брой стопанства и напоявани площи 

 

Райони на 

планиране 

Стопанства, бр. Напоявани площи, дка 

 2003 г. 2005 г. 2007 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 

 

БЪЛГАРИЯ 

 

 

127 212 

 

70 318 

 

70 256 

 

793 663.0 

 

536 508.3 

 

726 430.5 

Северозападен район 4 753 3 545 1 728 53 877.0 26 119.8 20 239.5 

Северен централен 

район 

 

2 481 

 

346 

 

808 

 

25 418.1 

 

6 186.6 

 

20 646.4 

Североизточен район 2 861 1 294 705 45 336.5 22 999.2 47 208.3 

Югоизточен район 20 976 8 933 16 918 138 924.9 48 531.9 148 255.0 

Югозападен район 41 375 25 391 19 696 122 736.0 105 284.7 109 838.0 

Южен централен 

район 

 

54 766 

 

30 809 

 

30 401 

 

407 370.5 

 

327 386.1 

 

380 243.3 
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                                                                                                                                                                                             Таблица 14 

                                                  Брой стопанства и изградени системи и оборудване за напояване, 2003 г. 

 

 

 

 

Райони на 

планиране 

 

 

Общо 

От които: 

Дъждовални системи 

и инсталации 

Системи и 

инсталации за 

капково напояване 

Системи и 

съоръжения за 

гравитачно напояване 

Стопан -

ства, бр. 

Площ, дка Стопан -

ства, бр. 

Площ, дка Стопан -

ства, бр. 

Площ, дка Стопан -

ства, бр. 

Площ, дка 

 

БЪЛГАРИЯ 

 

 

135 359 

 

1 244 820.5 

 

7 198 

 

188 160.3 

 

1 395 

 

18 576.1 

 

 

127 490 

 

 

1 038 037.6 

Северозападен 

район 

 

3 524 

 

64 778.9 

 

76 

 

13 544.8 

 

8 

 

219.7 

 

3 446 

 

51 014.4 

Северен централен 

район 

 

4 578 

 

84 261.4 

 

579 

 

42028.8 

 

120 

 

683.9 

 

3 928 

 

41 538.2 

Североизточен 

район 

 

3 705 

 

110 571.6 

 

733 

 

56 197.1 

 

133 

 

3 402.2 

 

2 912 

 

50 972.3 

Югоизточен район 14 490 157 766.7 728 24 743.7 529 1 618.9 13 498 131 404.4 

Югозападен район 43 087 161 116.5 363 9 404.5 310 1 594.9 42 523 150 117.1 

Южен централен 

район 

 

65 975 

 

666 325.4 

 

4 719 

 

42 241.4 

 

295 

 

11 056.8 

 

61 183 

 

613 027.2 
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                                                                                                                                                                                                 Таблица 15 

                                                             Брой стопанства и площ на някои напоявани култури, 2003 г. 

 

 

Райони на 

планиране 

Общо От които: 

Царевица Слънчоглед Картофи 

Стопан -

ства, бр. 

Площ, дка Стопан -

ства, бр. 

Площ, дка Стопан -

ства, бр. 

Площ, дка Стопан -

ства, бр. 

Площ, дка 

 

БЪЛГАРИЯ 

 

 

127 212 

 

793 663.0 

 

47 674 

 

198 933.6 

 

666 

 

56 641.7 

 

47 170 

 

43 100.2 

Северозападен 

район 

 

3 319 

 

32 560.1 

 

2 023 

 

18 257.9 

 

16 

 

2 389.0 

 

1 141 

 

880.2 

Северен централен 

район 

 

3 723 

 

39 816.9 

 

1 110 

 

18 215.2 

 

21 

 

3 079.3 

 

1 040 

 

552.6 

Североизточен 

район 

 

3 053 

 

52 254.6 

 

616 

 

21 187.8 

 

16 

 

1 775.0 

 

639 

 

682.8 

Югоизточен район 13 426 100 186.0 2 243 25 566.0 42 9 416.0 3 391 1 773.1 

Югозападен район 41 375 122 736.0 19 190 22 117.6 17 5 270.0 22 033 21 042.3 

Южен централен 

район 

 

62 316 

 

446 109.4 

 

22 492 

 

93 589.1 

 

554 

 

34 712.4 

 

18 926 

 

18 169.2 
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3.5. Оперативни действия за подобряване организацията и управлението на  

        хидромелиорациите през последните години 

 

С оглед осигуряване на необходимите условия за подобряване организацията и 

управлението на хидромелиорациите и повишаване ефективността в използването на 

изградената инфраструктура през 2008 г. от МЗХ, респ. ИАХ и търговските дружества, са 

предприети известни действия и поставено началото на изпълнение на редица важни за 

хидромелиорациите задачи, в т.ч. за реконструкция и модернизация на 

хидромелиоративния фонд, изграден с държавни средства и язовирите - публична 

държавна собственост.  

 

3.5.1. Програма на МЗХ за 2008-2009 г. за изпълнение на задачи, свързани с 

подобряване управлението на хидромелорациите 

 

В Програмата на МЗХ за 2008-2009 г. е предвидено изпълнението на следните задачи: 

- изготвяне на оперативна програма за реконструкция, модернизация и експлоатация 

на хидромелиоративния фонд, изграден с държавни средства и язовирите – публична 

държавна собственост  

- правен, финансов и технически надзор върху дейността на сдруженията за напояване 

- преструктуриране на дружествата, стопанисващи хидромелиоративния фонд, 

изграден с държавни средства. Изпълнение на комплексни проекти по уедряване, за 

създаване на напоителни полета или възстановяване на хидромелиоративната мрежа 

- насърчаване на инвестициите в напояването чрез изграждане и възстановяване на 

хидромелиоративната инфраструктура 

- увеличаване ефективността по поддържане на обектите за предпазване от вредното 

въздействие на водите чрез разработване на 10-годишна инвестиционна програма за обекти 

от национално значение 

- засилване на дейностите по борба с ерозията, чрез изграждане на противоерозионни 

съоръжения и контрол при прилагането на противоерозионните мероприятия чрез изготвяне 

на дългосрочна инвестиционна програма. Интегриране на противоерозионните мероприятия 

в проектите за уедряване 

- насърчаване на  публично – частното партньорство, с оглед разширяване на 

участието на бизнеса във финансирането и/или управлението, поддържането и изграждането 

на обекти, свързани с подобряването на хидромелиоративната инфраструктура, чрез 

предоставянето им на  концесия 

  - успешно усвояване на средства от фондовете на ЕС за изграждане на модерна 

хидромелиоративна инфраструктура 

 - дейности по създаването на сдружения за напояване, съвместно с прилагането на 

комплексни проекти по уедряване, за създаване на напоителни полета или възстановяване на 

хидромелиоративната мрежа 

- създаване, поддържане и актуализиране на ГИС за таблична, графична и текстова 

информация за обектите от хидромелиоративната инфраструктура; 

- насърчаване на иновациите и въвеждане на добри практики в областта на 

хидромелиорациите   

Освен това ангажиментите са и в следните насоки:   

- изпълнение    на    инвестиционна   програма   за    капиталови    вложения    за 

хидромелиорациите. В това отношение е показателно отпускането през 2008 г. за първи 

път целеви средства от държавния бюджет в размер на 20 млн.лв. Паралелно с това, 

съгласно ПМС 298/07.12.2007 г за почистване на речните корита и подобряване работата 

на отводнителните системи, бяха вложени 12,7 млн лв. 
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- реализиране на целеви програми за реконструкция и модернизация на 22 -та 

значими и комплексни язовири - публична държавна собственост,  чието  

изпълнение стартира през 2008 г.  

- завършване   и   въвеждане   в   експлоатация   на  язовирите Левка, Диамантово-

Жълтуша и Самуилово до края на 2009 г. 

 

3.5.2. План за действие за изпълнение на приоритетни задачи в областта на 

хидромелиорациите през 2008 г. и 2009 г. 
 

През м. август 2008 г. Министърът на земеделието и храните одобри План за действие 

за изпълнение на приоритетни задачи в областта на хидромелиорациите през 2008 г. и 2009 

г., т.н. План 2008. 

Необходимостта от решаването на задачите от План 2008 се обуславя от безпорния 

факт, че съществуващият модел на управление на хидромелиорациите и на използване на 

изградените хидромелиоративни системи и съоръжения  в страната не функционира 

ефективно от една страна, и от друга – от необходимостта да бъдат  постигнати основните 

изисквания за създаване на устойчиво и конкурентно земеделско производство и на 

рационално, балансирано и екологосъобразно управление на водните ресурси за целите на 

земеделието в съответствие с националното и европейското законодателство и практика. 

Извършените дейности и резултатите по отделните задачи от План 2008 към момента   

е както следва: 

 

- Предложения за разпореждане с трайно  неизползваните и амортизирани 

хидромелиоративни съоръжения държавна собственост  

 За изготвяне на списъци на системи и съоръжения, ненужни за експлоатационната 

дейност на дружествата “Напоителни системи” ЕАД и “Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД, е 

сформирана работна група от представители на ИАХ, “Напоителни системи” ЕАД и 

“Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД. Към момента работната група след разглеждане на 

предложенията за преоценка на хидромелиоративния фонд е направила разделянето на 

обектите най-общо в следните групи:  

- продажба на хидромелиоративни обекти, за които търговските дружества 

разполагат с документ за собственост (АДС или нотариален ак), както и обекти, за които 

няма издаден документ за собственост  

- бракуване на хидромелиоративни обекти, за които дружествата притежават 

документ за собственост, както и обекти, за които няма издаден документ за 

собственост и за снемането им от баланса на поливните площи 

- обекти, които да се предадат на сдружения за напояване  

- обекти, които да бъдат предложени за стопанисване на съответните общини по 

местонахождението им 

- бракуване на линейни съоръжения – открити канали и изравнители 

 

- Програма с предложения за разпореждане със съоръженията от т.н. 

“незавършено строителство” 

За решаване на въпроса са работили по заповед на Министъра на земеделието и 

горите няколко групи от експерти от 2004 г. досега, без същия да бъде приключен.   

 Отново със заповед № РД 09-653/21.10.2008 г. на Министъра е назначена работна 

група със задаче да извърши актуализация на техническото състояние на всеки обект 

поотделно и изготви предложения за бъдещото развитие – инвестиционно финансиране, 

преоценка на ефективността, замразяване или бракуване с оглед отразяване на актуалното 

състояние на обектите от незавършеното хидромелиоративно строителство.  

Работната група е направила своите констатации и предложения на базата на : 
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- доклад и предложенията на работната група, назначена със Заповед № РД 09-

624/18.11.2004 г. 

-представените констативни протоколи за актуализация на преценката за 

техническото състояние на незавършеното хидромелиоративно строителство у нас 

В доклад до Министъра, работната група констатира, че обектите от списъка са 191 

броя, като ги групира по следния начин : 

- обекти, за които е необходимо изготвянето на технико - икономическа оценка 

(общо - 36 бр) 

- обекти, финансирането на които следва да продължи (общо - 18 бр)   

- обекти, които следва да бъдат бракувани  

- обекти, които са завършени и трябва да бъдат приети от комисия и трябва да се 

предадат за експлоатация /общо - 24 бр./; 

- обекти, за които продължаването на инвестирането е нецелесъобразно, но същите 

могат да бъдат продадени 

- обекти, строителството на които не е започвало и няма монтирани машини и 

съоръжения и тяхното изграждане е нецелесъобразно 

Съгласно предложенията на работната група, Изпълнителна агенция по 

хидромелиорации и “Агроводинвест” ЕАД инициират изпълнението им. 

 

- Концепция за преструктуриране на “Напоителни системи” ЕАД 

След обсъждания от широк кръг специалисти и експерти от различни области на 

хидромелиорациите, водното дело и поливното земеделие, на Министъра на земеделието и 

храните и на политическото ръководство на МЗХ са представи доклади (от Зам. Министър Б. 

Абазов, Изпълнителната агенция по хидромелиорации, “Напоителни системи” ЕАД, 

“Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД, съветника на Министъра д-р Пл. Петков) с очерталите 

се три варианта за преструктуриране на “Напоителни системи” ЕАД, а именно: 

- Образуване на ЕООД-та на територията на сегашните клонове на дружеството с 

предимно преобладаваща дейност извършване на услугата “доставка на вода за напояване“ и  

конструиране на други 4 дружества в останалите региони на страната, които основно ще се 

занимават с поддържане  на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите 

(ОПВВВ) и 12-те комплексни и значими  язовира в тези региони (възможно е и други големи 

хидросъоръжения) 

- образуване на ЕООД-та на територията на сегашните клонове с предимно 

преобладаваща дейност извършване на услугата “доставка на вода за напояване“ и създаване 

на държавно предприятие “Дунавски диги и отводняване“ в останалите региони на страната, 

което да включва териториите на клоновете на “Напоителни системи“ ЕАД във Видин, 

Монтана, Враца, Плевен, В. Търново, Търговище, Русе, София, Перник и Дупница (без 

Благоевград) 

- създаване на държавно предприятие “Хидромелиоративна инфраструктура“ 

За всеки от вариантите са представени основните предимства и недостатъци, както и 

източниците за финансиране на дейностите в отрасъла. 

Преобладаваща част от становищата на експертите и специалистите, взели участие в 

обсъждането на проблема с преструктуриране на управлението на хидромелиорациите у нас е, 

че по-целесъобразен за настоящия момент и през следващите години е варианта със 

създаване на отделни търговски дружества на базата на сегашните клонове на “Напоителни 

системи“ ЕАД и “Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД. При него ще бъде използван опита и 

капацитета на клоновете и дружествата, които имат определени успехи в работата с 

водоползвателите, а също и при поддържането и стопанисването на обектите за предпазване 

от вредното въздействие на водите. 

По въпроса се очаква решение на Министъра и на политическото ръководство на 

МЗХ.  
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- Разработване на проект на Закон за хидромелиорациите 
Работна група, назначена със заповед на Министъра на земеделието и храните и с 

представители на МЗХ, Изпълнителна агенция по хидромелиорации, Институт по 

мелиорации и механизация, “Напоителни системи” ЕАД, Аграрен университет – Пловдив, 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Институт по аграрна 

икономика, прие подготвен на 20.08.2008 г. от група юристи по договор с МЗХ проект на 

Закона за хидромелиорации (13.11.2008 г.). В проекта е заложен варианта на 

преструктуриране на “Напоителни системи” ЕАД и на останалите търговски дружества с 

100% държавно участие към МЗХ чрез създаване на държавно предприятие 

“Хидромелиоративна инфраструктура“. Освен това в проекта за предвидени редица нови 

постановки по отношение на управлението и стопанисването на изградения в страната 

хидромелиоративен фонд, различаващи се от тези в действащия в момента Закон за 

сдружения за напояване и в други нормантивни документи в областта на водите.  

Работна група под  ръководството на съветника на Министъра по въпросите на 

хидромелиорациите, съставена от можещи  експерти на Изпълнителна агенция по 

хидромелиорации, “Напоителни системи” ЕАД, “Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД, 

Институт по мелиорации и механизация – ССА, Български национален комитет по напояване 

и отводняване, Асоциация на водоползвателите в България, Национален съюз на 

водоползвателите, Българска асоциация по мелиорации и др. подготви становище по всички 

основни въпроси на Закона за хидромелиорациите, което съществено се различава по 

заложените в проекта постановки и по-конкретно по отношение на въпросите, свързани с 

най-подходящия модел за управление на хидромелиорациите и за използване на изградения 

хидромелиоративен фонд държавна собственост,  собствеността върху хидромелиоративната 

инфраструктура, начина на финансиране на дейностите по хидромелиорациите и т.н.   

Становищата на посочените работни групи са изразени в доклади до Министъра на 

земеделието и храните съответно от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по 

хидромелиорации и от съветника на Министъра.     

Безпорна е неотложната необходимост от промяна в управлението на 

хидромелиорациите у нас предвид както на сегашното им състояние, така и на бъдещата им 

роля като решаващ фактор за осигуряване на земеделското производство при условията на 

климатични промени с екстремна проява на засушавания и наводнения. Във връзка с това 

проекта на Закона и докладите със становищата по основните му постановки следва да бъдат 

разгледани от Министъра и политическото ръководство на МЗХ и след уточняване на 

решенията по всеки от повдигнатите въпроси ще бъде изготвен окончателния вариант на 

проекта на Закона за хидромелиорациите.  

 

- Преброяване и установяване на реалния размер на поливните и отводняваните 

земеделски площи в страната 

С няколко докладни до МЗХ Изпълнителната агенция по хидромелиорации предложи 

на базата на преоценката на хидромелиоративния фонд да се изготви списък на годните за 

напояване площи, както и опис на системите и съоръженията за предпазване от вредното 

въздействие на водите.  

В момента започна работа работна група при МЗХ за преброяване на земеделските 

стопанства, която ще има отношение и по преброяването на поливните и отводняваните 

земеделски площи в страната. 

 

- Оценка на реалното състояние на системите и съоръженията за предпазване от 

вредното въздействие на водите (отводнителни системи, защитни диги, корекции на 

реки ретензионни язовири и други) и на необходимите финансови средства за тяхното 

възстановяване и поддържане 
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Оценка на състоянието на тези съоръжения е направена от Изпълнителна агенция по 

хидромелиорации и регионалните дирекции по хидромелиорации съвместно с “Напоителни 

системи” ЕАД и “Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД. 

Ненужните и амортизираните съоръжения отпаднаха от списъците на тези обектии 

въз основа на финансовите искания на търговските дружества със 100 % държавно участие 

при МЗХ, стопанисващи и експлоатиращи тези съоръжения, бяха направени заявки за 

необходимите за тяхното възстановяване и поддържане финансови средства за 2009 г.  

 

- Разработване на други приоритетни задачи 

От включените в План 2008 задачи до края на 2008 г. са изготвени и представени 

разработките: 

- Инструкция за създаване и използване на система за мониторинг на напояваните в 

България земеделски земи 

- Анализ на техническото и експлоатационното състояние на язовир „Жребчево”  

-  Мерки за подобряване на експлоатацията на язовир „Пясъчник”  

-  Преглед на състоянието на стената и оборудването на язовир „Дяково”  

- Съставен и отпечатан каталог “Добри практики за напояване на земеделските 

култури” 

- Реализирана образователна програма за обучение на земеделските производители–

воползватели по проблемите на напояването 

- Изготвен проект на Наредба за качествата на водите за напояване на земеделските 

култури 

Предстои изпълнението на останалите задачи от План 2008: 

- Стратегия с програма за развитие на хидромелиорациите в България до 2013 г. (2020 

г.) 

- Методика за определяне цената на услугите “водоподаване за напояване” и 

“водоотвеждане при отводняване”  

- Дългосрочна инвестиционна програма за възстановяване и поддържане  на 

системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите  

- Дългосрочна инвестиционна програма за възстановяване и изграждане на 

напоителни съоръжения по приоритет с акцент язовири и основни напоителни съоръжения                

- Система за оценка на данните от мониторинга в напояваните и отводняваните 

земеделски земи 

- Кадастър на хидромелиоративните съоръжения на базата на географски 

информационни системи  

- Програма и дейности по изграждане на водомерни съоръжения за измерване на 

подаваната от доставчиците вода на всеки потребител 

 

3.5.3. Цени на услугата “водоподаване за напояване” за поливен сезон 2008 г. 

 

Цените на услугата “водоподаване за напояване” за всички доставчици на вода е 

одобрена със заповед № РД 09-627/28.09.2007 г. на Министъра на земеделието и 

продоволствието. 

За основния доставчик “Напоителни системи“ ЕАД цените са (без ДДС):   

- гравитачно доставяна вода - 0,230 лв/куб.м, в т.ч. за напояване на ориз - 0,0285 

лв/куб.м     

- помпено доставяна вода: І-во стъпало – 0,415 лв/куб.м; ІІ-ро стъпало - 0,510 

лв/куб.м; ІІІ-то стъпало - 0,590 лв/куб.м; ІV-то стъпало - 0,680 лв/куб.м и след ІV-то стъпало 

- 0,760 лв/куб.м; за напояване на ориз – 0,0295 лв/куб.м   

Цените са определени на база очаквана себестойност в зависимост от обема на 

водните маси през поливен сезон 2008 г., приети въз основа на реализирани обеми в 

предходните гoдини. От клоновете на Дружеството само в Сливен, Стара Загора, Хасково, 
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Пазарджик и Пловдив след одобряване на предложените калкулации от ИАХ са 

актуализирали предварително прогнозираните цени на водата до фактическите разходи за 

гравитачната й доставка:     

- клон Сливен - 0,155 лв/куб.м (без ДДС) 

- клон Стара Загора - 0,126 лв/куб.м за гравитачно доставяната и 0,23 лв/куб.м за 

помпената І-во стъпало (без ДДС) 

- клон Хасково - 0,19 лв/куб.м за гравитачно доставяната и 0,325 лв/куб.м за 

помпената І-во и ІІ-ро стъпало (без ДДС) 

- клон Пазарджик и клон Пловдив - 0,115 лв/куб.м за гравитачно доставяната и 0,20 

лв/куб.м за помпената І-во стъпало (без ДДС) 

За сезон 2008 г. при “Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД цените на услугата, 

одобрени със същата заповед имат стойности (без ДДС):   

- гравитачно доставяна вода - 0,20 лв/куб.м      

- помпено доставяна вода – 0,40 лв/куб.м 

Тези цени са определени на база очаквана себестойност в зависимост от обема на 

водните маси през поливния сезон 2008 г. от 2 436 м
3
, съответно за размер на предвидените 

поливни площи от 14 225 дка.  

 “Земинвест“ ЕАД през поливен сезон 2008 г. доставя водата за следните цени (без 

ДДС):   

- гравитачно доставяна вода - 0,090 лв/куб.м      

- помпено доставяна вода – 0,190 лв/куб.м 

определени за прогнозни количества на доставяната вода от 1 143 000 м
3
 и 3 036 дка 

поливни площи. 

При сдруженията за напояване през 2008 г. цените на водата за напояване са 

значително по-ниски и се изменят в следните граници (без ДДС):   

- гравитачно доставяна вода - 0,027-0,23 лв/куб.м      

- помпено доставяна вода – 0,136-0,38 лв/куб.м 

Същите са определени на база предвидените поливни площи и прогнозирани обеми на 

водните маси през поливния сезон за нсяко СН.  

Посочените цени на водата отразяват общо реалната използваемост на напоителните 

съоръжения, състоянието на поливното земеделие, нивото на цените на материалите, 

ел.енергията и горивата, структурата, дейността и механизмите на функциониране на 

доставчиците и особено “Напоителни системи“ ЕАД, размера на работните заплати на 

работещите в него и т.н.     

 Налице са редица направления в дейността на доставчиците на вода и особено на 

“Напоителни системи“ ЕАД, промяната на които ще доведе до намаляване на разходите им, в 

т.ч. за добиване, транспортиране и разпределение на водата за напояване, както следва: 

- актуализиране размера на поливните и отводняваните площи в страната (последното 

преброяване е през 2000 г. ) 

- разработване на нова методика за определяне цената на услугата “водоподаване за 

напояване”, която да бъде обсъдена и приета като официален документ  

- задължаване на “Напоителни системи“ ЕАД и на останалите доставчици да 

определят цени на услугата “водоподаване за напояване” по клонове и напоителни системи и 

полета, както и текущо актуализиране на първоначалните прогнозни цени в течение на 

поливния сезон съобразно настъпили промени в прогнозните стойности на формиращите 

цената фактори – размер и местоположение на поливните площи, обем на подадените водни 

маси и т.н. 

- засилване от страна на ИАХ на контрола върху стойностите на разходните елементи 

при определяне на цената на водата от доставчиците 

Реализирането на тези мерки действително цената на водата ще може да бъде 

понижена до по-приемливи за земеделските производители стойности.   
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Поради високите температури и засушаването в по-голямата част на страната през 2008 

г. и динамичната икономическа ситуация в земеделието и незадоволителното финансово 

състояние на земеделските производители със заповед на Министъра на земеделието и 

храните през 2008 г. се подаде една безплатна поливка за всички култури на земеделските 

производители от страната, които ползват държавна напоителна инфраструктура и водата за 

напояване се подава от търговските дружества към МЗХ.  

 

3.5.4. Цени на услугата “водоподаване за напояване” за поливен сезон 2009 г.  

 

Прогнозните цени на водата за 2009 г. при основния доставчик “Напоителни 

системи“ ЕАД  са образувани при следните предпоставки:  

- предвидени поливни площи 370 602 дка, в т.ч. ориз  87 800 дка 

- прогнозни водни маси, които ще бъдат подадени през 2009 г. в размер на  259 265 

хил. м 
3
, в.т.ч. 210 717 хил. м 

3
 за ориз      

- разходите за горива, материали, външни услуги и други са заложени изхождайки от 

нивото на достигнатите по отделни елементи  през 2005 г. до 2008 г.  и очакваните за 2009 г.    

- амортизационните отчисления са определени на базата на коефициентите и 

правилата, действали през предходните години и в съответствие с решението на Съвета на 

директорите за начисляване на амортизационни отчисления за реално работилите 

хидромелиоративни фондове  т.е. по-ниски от данъчно признатите 

- при изчисляване на разходите за ел. енергия е ползвана действуващата в момента 

цена за промишлени нужди   

- определените средства за работна заплата са на база достигнато ниво на средната 

брутна работна заплата през II 
- ро

 тримесечие на 2008 г.     

В обобщен вид разходите за осъществяване на дейностите, посочени по-горе са както 

следва : 

- експлоатационни разходи за улавяне, съхраняване и доставка на вода за напояване – 

15 158 222 лв, в т.ч.:  

- постоянни разходи (амортизационни, СРЗ и социални начисления за постоянен 

персонал, разходи за управление, външни услуги и други) – 10 855 044 лв 

- променливи разходи (материали, горива, ел. енергия, СРЗ и социални начисления за 

временни работници, разходи за реализация) – 4 303 177 лв 

- ремонтно-възстановителни работи на канална мрежа и съоръжения за подготовка на 

поливния сезон – 1 829 563 лв 

- аварийни и неотложни ремонтно-възстановителни работи по време на  поливния 

сезон - 870 473 лв 

- ел. енергия за пълнене на язовири без друга алтернативна възможност за 

осигуряване на воден обем – 184 432 лв 

- охрана на хидромелиоративни обекти, в т.ч. и годни, но трайно неработещи обекти – 

2 288 176 лв 

и други разходи или общо разходи за 20 781 580 лв или 56,08 лв/дка 

Сравнението между предлаганите цени през 2008 г. и 2009 г. са: 

- гравитачно подавана вода - от 0,23 лв за 2008 г. на 0,24 лв за 2009 г. за 1 куб. м 

- помпено подавана вода І-во стъпало – от 0,415 лв на 0,433 лв за 1 куб. м 

- вода за ориз, гравитачно подавана – от 0,0285 лв на 0,29 лв за 1 куб. м 

Поради липсата на официално утвърдена методика за определяне цената на 

услугата “водоподаване за напояване“, както и по искане на много водоползватели, 

Министърът на земеделието и храните утвърди за поливен сезон 2009 цените от миналия 

поливен сезон. 

Като първи стъпки за ограничаване драстичното увеличение на тази цена, изхождайки 

само от обективните показатели, трябва да се предприемат следните мерки : 



 48 

- ремонтно-възстановителни работи на канална мрежа и съоръжения за подготовка на 

поливния сезон, аварийни и неотложни ремонтно-възстановителни работи по време на  

поливния сезон и ел. енергия за пълнене на язовири без друга алтернативна възможност 

представляват общо около 14 % от размера на общите разходи. Трябва да се намери 

възможност, както бе преди години, тези разходи да се поемат от държавния бюджет чрез 

включване в поименните списъци за капиталови разходи на МЗХ. Това не само ще намали 

размера на общите разходи, но и ще даде възможност за своевременна и качествена 

подготовка за предстоящия поливен сезон, ще създаде целогодишно работа за всички 

участници в поливния сезон и ще се предостави възможност за гарантиране и ранно 

договориране на площите за напояване с водоползвателите.  

- охраната на хидромелиоративни обекти, в т.ч. и годни, но трайно неработещи 

обекти, също е значително перо в разходите – около 11 % от общия им размер. Много от тези 

съоръжения, предимно помпени станции, са с физическо и морално остаряло оборудване. 

Има предложения, които трябва да бъдат реализирани. В бъдеще следва да се регламентира 

отпадането на хидромелиоративен фонд след определен период на експлоатация. Този е един 

от начините за оптимизиране размера на хидромелиоративния фонд, който се използва, 

поддържа и обновява. Така ще се създаде и възможност на мястото на старите съоръжения, 

при доказана нужда да се изгради нов фонд, с модерно оборудване, ниско енергоемко и 

привлекателно за водоползвателите. 

- подпомагането на производителите на поливни култури чрез мерки по европейските 

програми или по друг начин е също принос към облекчаване заплащането на услугата 

“водоподаване за напояване”. Засега само оризопроизводителите получават такава помощ, а 

това може и трябва да се приложи и при зеленчукопроизводители и овощари. 

В по-дългосрочен план трябва отново да се обсъди възможността за въвеждане на 

такса “поливни площи“. При обсъждането на това предложение от работна група, 

назначена със заповед на Министъра на земеделието и храните, бяха изтъкнати много 

положителни страни, като:   

- таксата ще бъде част от цената на услугата “водоподаване за напояване” и това ще 

стимулира собствениците и ползвателите на поливни площи да ги използват по 

предназначение.  

- таксата ще задължава доставчика на вода да поддържа в годно състояние площите, 

за които се събира тази такса 

- финансовите средства от таксите ще дадат сигурност на доставчиците на вода за 

рационалното им използване при подготовката на поливния сезон 

Налице са и проблеми при въвеждането на такава такса – събираемост, начин на 

събиране, разлика при гравитачно и помпено напояване и др. 

Има идеи и за създаване на хидромелиоративен фонд, като част от него да бъдат 

таксите. Друг източник трябва да са приходите от подаване на вода за питейно и 

промишлено водоснабдяване, рибарници и др., при които трябва да се приспаднат 

направените разходи и другата част да отиде за хидромелиоративни мероприятия в цялата 

страна. Приходи могат да се получат и от винопроизводители, ползващи напоитални 

системи, изградени с държавни средства, както и от други преработвателни производства, в 

които има продукт от поливни култури. 

 

3.5.5. Необходими финансови средства за поддържане на съоръженията за 

предпазване от вредното въздействие на водите и на 22-та комплексни и значими 

язовира  

 

Преструктурирането на управлението на хидромелиорациите е свързано преди всичко 

с изготвянето на финансови разчети за необходимите средства от държавния бюджет за 

поддържане на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите. През 

последните години са подписвани договори между Изпълнителна агенция по 
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хидромелиорации и търговските дружества за превеждане на финансов ресурс, необходим за 

експлоатационни разходи по тези обекти. Същевременно са превеждани и значителни суми 

за възстановяване щетите от наводненията през 2005, 2006 и 2007 г. Анализът показва, че е 

рационално в клоновете на “Напоителни системи” ЕАД, занимаващи се предимно с тази 

дейност (това са регионите в Северна България), да бъдат концентрирани усилията за 

създаване на такава организация на работа, при която преимуществено ще се поддържат  

тези съоръжения. Освен за експлоатационни разходи, средства трябва да бъдат осигурени за 

механизация, годна да работи при тези условия. Много от съоръженията и системите се 

нуждаят от основен ремонт. Голяма част от отводнителни системи са напълно 

амортизирание или се нуждаят от преоценка при сегашните условия на земеделие. 

Наложително е изготвяне на програми за нова хидроложка оценка на речните корита, 

последвана от премахване на критичните участъци. За поддържането на 22-та комплексни и 

значими язовира се получават средства от подаване вода за напояване, питейно 

водоснабдяване, промишленост, риборазвъждане и други. В тази връзка трябва да бъдат 

включени и средства за въоръжена охрана, каквато се изисква от нормативните документи, 

за осигуряване на достатъчен брой обслужващ персонал и други. 

Според направените разчети необходимите средства са общо около 13,5 млн. лв, 

като 11 млн. лв са за поддържане на обекти, предпазващи от вредното въздействие на 

водите, 1,5 млн. лв – за въоръжена охрана на 22-та комплексни и значими язовира и 1 

млн. лв – за застраховане на тези обекти. 

 

3.6. Финансиране на дейностите по хидромелиорации 

 

3.6.1. Източници на финансиране 

 

Източниците за финансиране на  дейностите, свързани с напояването и предпазването от 

вредното въздействие на водите в земеделието и за възстановяване и развитие на 

хидромелиоративната инфраструктура, са : 

-  средства от републиканския бюджет за дейностите по възстановяване, 

поддържане и развитие на хидромелиоративната инфраструктура - публична държавна 

собственост (язовири, основна транспортно-разпределителна напоителна мрежа и 

хидротехнически съоръжения, отводнителни системи, диги, корекции, ретензионни язовири и др. 

съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите); за осигуряване на държавно 

съфинансиране на дейностите по възстановяване на хидромелиоративната инфраструктура; 

за осигуряване на националното съфинансиране по фондовете на ЕС и различните донорски 

програми извън ЕС; за дейностите по възстановяване, поддържане и развитие на 

хидромелиоративната инфраструктура на територията на сдруженията 

Изпълнителната агенция по хидромелиорации ежегодно подписва договори с 

търговските дружества със 100 % държавно участие при МЗХ за предоставяне на бюджетни 

средства за поддържането и експлоатацията на обекти, предпазващи от вредното въздействие 

на водите, изградени с държавни средства извън населените места в България.  

Съгласно Решение № 728/25.08.2005 г. на Министерски съвет, ИАХ е определена за 

възложител при изпълнението на проектите за “Аварийно възстановяване на 

хидромелиоративни съоръжения”. Приемането на всички обекти стана с участието на 

широко представителство от експерти на областни и общински управи, като за нито един 

обект нямаше  забележки относно надеждност и качество, а много от тях многократно бяха 

поставени на изпитание от преминали проливни дъждове. 

През 2008 г. отново на ИАХ е възложено изпълнението на Постановление 

№298/07.12.2007 г. на МС за извършване на неотложни възстановителни работи по корекции 

на реки и отводнителни полета в размер на 12 700 000 лв. Тя сключва договор с “Напоителни 

системи” ЕАД за изпълнител и с “Агроводинвест” ЕАД за строителен надзор, а 

инвеститорският контрол се извърши от експерти на ИАХ.   
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- средства от фондовете на ЕС – Национален план за развитие на земеделието и 

селските райони 2000-2006 г., специална програма на ЕС за присъединяване в областта на 

земеделието и селските райони (САПАРД) и Програма за развитие на селските райони за 

периода 2007-2013 г. 

- индивидуални средства на водоползвателите 

- средства от общинските бюджети - за инфраструктурата общинска собственост 

- грантови средства по различни донорски програми извън ЕС - възможности има за 

привличане на средства за модернизиране на основната хидромелиоративна 

инфраструктура от фондовете на Световна банка, Японската агенция за развитие "Джайка" 

и др. 

- банкови кредити 

- привлечени средства за инвестиции в съоръжения с публичен характер от 

частни инвеститори - т.е. насърчаване на публично - частното партньорство, с оглед 

разширяване на участието на бизнеса във финансирането и/или управлението, поддържането и 

изграждането на обекти свързани с подобряването на хидромелиоративната инфраструктура 

чрез предоставянето им на концесия 

На този етап основен източник за инвестиционни разходи за  

хидромелиоративната инфраструктура са средствата по консолидирания бюджет на 

страната. МЗХ чрез дирекция “Инвестиционна политика и обществени поръчки” управлява 

разпределението на инвестиционните разходи в областта на хидромелиорациите, 

разпределяни от бюджета на страната.  

През 2008 г. средствата по тази линия  са завишени няколко пъти в сравнение с 

предишните години, като по §89 от Закона за бюджет за годината са отпуснати допълнително 

20 млн. лв за хидромелиоративните обекти. 

Средствата за хидромелиорации с източник Европейския съюз са усвоявани основно 

като съвпътващи  към други инвестиционни проекти (за изграждане на системи за 

микронапояване и дъждуване) в областта на растениевъдството по програма САПАРД. Но 

този тип финансиране е главно на ниво земеделско стопанство и макар направените 

инвестиции да са изключително ефективни за съответното стопанство, те нямат широк 

икономически ефект. След няколкогодишно отлагане от страна на Управляващия орган и на 

Комитета по наблюдение на програма САПАРД, предвидените средства за инвестиции в 

областта на хидромелиорациите по мярка 1.6 (Програмата ще приключи своята дейност в 

края на 2009 г.), бяха пренасочени към други мерки и на практика не можаха да изпълнят 

целта, за която бяха определени главно поради несъответствие на юридическия статус на 

бенефициентите с изискванията на Програмата. По преценка на  експерти за инвестиции в 

доставка на инапоителна техника по време на изпълнението на Програма САПАРД са 

инвестирани около 20 млн.евро.  

Финансирането от земеделските стопани е доста ограничено поради липсата на 

свободни средства, които да бъдат инвестирани в хидромелиорациите.  

 

3.6.2. Приоритети на инвестиционната политика на МЗХ в хидромелиорациите 

 

Средствата, които се налага да се осигурят годишно за необходими за ремонтно-

възстановителни работи на  големи хидромелиоративни обекти и съоръжения, за 

доизграждането и нормалното функциониране на напоителни системи и полета (напоителни 

и отводнителни помпени станции, канали, напорни тръбопроводи, изравнители, дюкери, 

водовземни съоръжения, изпускатели и др.), както и за обекти предназначени за предпазване 

от вредното въздействие на водите, основно за крайдунавските низини, и за ремонтно-

възстановителни работи на вътрешно-каналната мрежа и подпомагане на сдруженията за 

напояване, се оценяват на около 40 млн. лв годишно.  
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Основните приоритети в областта на инвестициите в хидромелиорациите 
предвид сегашното състояние на техническата инфраструктура на системите и съоръженията 

са следните:  

- подобряване ефективността на хидромелиоративните системи 

- възстановяване годността на временно негодни съоръжения 

- намаляване загубите на вода от хидромелиоративните системи 

- увеличаване на поливните площи 

За изпълнението на тези приоритети като основни направления на 

инвестиционната политика  в областта на хидромелиоративните системи са определени:  

- продължаване строителството на започнати през минали години язовири с цел 

ускореното им въвеждане в експлоатация и използването им за напояване, както и 

поддържане на технико-експлоатационните характеристики на вече действащи язовири 

- ремонтно-възстановителни или строителни работи на големи хидромелиоративни 

обекти и съоръжения, необходими за доизграждането или нормалното функциониране на 

напоителни системи и полета (напоителни и отводнителни помпени станции, канали, 

напорни тръбопроводи, изравнители, дюкери, водовземни съоръжения, изпускатели и др) 

- ремонтно-възстановителни работи на обекти, предпазващи от вредното въздействие 

на водите – корекции на реки, диги по р. Дунав и други реки, отводнителни съоръжения и 

канали, отводнителни помпени станции и др. 

- ремонтно-възстановителни работи на вътрешно-каналната мрежа 

- проучвателни и проектни работи на хидромелиоративни съоръжения и системи с цел 

проектното осигуряване на инвестиционните обекти, които МЗГ ще финансира през 

следващите години  

Предложения за включването на хидромелиоративни обекти в списъците за 

инвестиции на МЗХ се извършва от ИАХ, търговските дружества към МЗХ и от общините. 

Основен недостатък при определянето на реда за включването на 

хидромелиоративните обекти за инвестиции за съответната година, е липсата на 

инвестиционна оценка за ефективността на инвестициите, въпреки че такава методика беше 

изготвена и утвърдена от Министъра на земеделието още през 2000 г. От средата на 2008 г. 

този тип методики за определянето на публичните разходи  и ползи на обекти финансирани с 

публични средства в рамките на Европейският съюз стават задължителни, след като бе 

публикувано” Guide  to Cost Benefit Analysis of Investment project” , European Commission, 

July 2008.  

 

3.6.3. Разпределение на инвестициите по години 

 

Разпределение на инвестициите за хидромелиоративни обекти по години за периода 

2001-2008 г. показва неравномерното разпределяне на средствата по години, както и тяхната 

ниска стойност на фона на огромният държавен хидромелиоративен фонд. По тази причина  

много  от започнатите хидромелиоративни обекти в близкото минало останаха незавършени.  

През 2008 г. на основание § 89 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

държавния бюджет на България по настояване на Министъра на земеделието и храните са 

отпуснати средства в размер на 20 млн. лв. за възстановяване и ремонт на 

хидромелиоративната инфраструктура за целите на поливното земеделие. 

Следва да се има предвид, че поддържането на функционално-експлоатационните 

параметри на съществуващите капиталови активи, както и разширяването на материалната 

база на хидромелиорациите, изискват много повече средства от тези, които са осигурени през 

последните години. Още повече, че в болшинството от случаите тези хидромелиоративни 

системи или обекти извършват и други функции освен основните техни свързани със 

земеделие, като предпазване от наводнения, рекреация, риболов, други помощни стопански 

дейности.  
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Като цяло общият обем инвестиции за хидромелиоративните обекти разпределян от 

МЗХ през периода 2001-2008 г. е разделен в две основни групи- основни ремонти и 

придобиване на дълготрайни материални активи (проектиране и ново строителство). 

Демонстрираните данни показват, че средствата за придобиване на ДМА са около три пъти 

повече от извършените основни ремонти на хидромелиоративни обекти.Това от една страна  

показва, че извършеното ново  строителство е по-голямо от извършените ремонти, но от 

друга страна се вижда, че отделяните средства за ремонт са нищожни на фона на 

потребностите за хидромелиоративните системи.  

Разбивката на видовете строително-монтажни работи на две групи инвестиции е: 

Разходите  за основен ремонт на: 

- големи напоителни и отводнителни помпени станции, канали, напорни 

тръбопроводи, изравнители, дюкери, преливници на язовири  

- по-малки ремонти на хидромелиоративни обекти и съоръжения - канали, 

тръбопроводи, водовземни съоръжения, изпускатели и други 

- ремонтно-възстановителни работи на вътрешно-канална мрежа 

- ремонтно-възстановителни работи на обекти, предпазващи страната от наводнения – 

корекции на реки, диги по река Дунав и други реки, отводнителни съоръжения и канали, 

отводнителни помпени станции и други 

Инвестиционни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи за: 

- реконструкция на големи съоръжения - големи напоителни и отводнителни канали, 

изравнители, дюкери и корекции на реки 

- изграждане на корекции на реки 

- строителство и реконструкция на малки хидромелиоративни обекти и 

водообезпечаване чрез сондажни кладенци на селскостопански институти 

- извършване на проектиране за хидромелиоративни обекти  

 

 

                                                                                                             Таблица 16 
 

Общо Основен ремонт       Придобиване на ДМА

2001 8837 366 4471

2002 7316 1461 5855

2003 8300 789 7511

2004 4964 3618 5494

2005 4964 2371 2593

2006 3137 987 2150

2007 1459 1040 460

2008 3040 1040 2040

ОБЩО 42017 11672 30574

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ ОБЕКТИ      / хил. лв/
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През 2008 г. по § 89 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

Държавния бюджет за 2008 г. са осигурени средства за проектиране ремонт и изграждане на 

нови обекти за развитие на поливното земеделие. С тези средства са обезпечени 263 бр. 

обекти, голяма част от тях бяха изпълнени (като общата стойност на завършените обекти до 

момента е 14,5 млн.лева) , а останалите са заложени като преходни за 2009 г. Същите са 

включени в поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и 

за основен ремонт по § 82 от преходните и заключителни разпоредби на закона за Държавния 

бюджет за 2009 г. за довършване.  

В поименният списък за инвестиции на МЗХ за 2009 г. като приоритетни са включени 

следните видове обекти: 

- обекти за основен ремонт, принадлежащи на отделни напоителни системи, които 

спешно се нуждаят от възстановяване. С включването на тези обекти се цели 

водообезпечаване на дадена напоителна система или част от нея, както и намаляване  

загубите на вода  в региони, в които се напоява или има традиции в напояването  

- обекти за спешни, ремонтни дейности по програмата за възстановителни, 

довършителни и подобрителни работи на комплексните и значими язовири – публична 

държавна собственост /съгл. чл.13, т.1 от Закона за водите/, които се поддържат от 

“Напоителни системи” ЕАД. Това са многогодишни изравнители, които гарантират 

водоподаването на над три милиона дка земеделски земи. Предвид експлоатирането им в 

продължение на повече от 40 години, съоръженията се нуждаят от ремонт, за да работят в 

нормални и аварийни ситуации 

- обекти, с чието строителство или ремонт ще се допринесе за подобряване на 

усилията ни при предпазването на населени места и обработваеми земи от заливане и 

наводнения, ще се увеличи възможността от ползване на услугите на поливните съоръжения, 

ще се изградят водоеми и съоръжения в по-малки и отдалечени населени места. Отлагане 

във времето на строително монтажните работи допринася както за непрекъснатото 

влошаване на техническите параметри на системите, така и за непрекъснато увеличаване на 

необходимите за това средства  

- обекти за проектиране, част от които се предлага да бъдат реализирани за 

строителство веднага след поливния сезон, а друга част от проектите ще осигурят готовност  

за строителство през следващата година.  

Основен проблем през последните години е силното изоставане изготвянето на 

проектно-сметни  документации за изграждане или основен ремонт на хидромелиоративни 

обекти. Крайно наложително е да бъдат технически преоценени и преоборудвани обекти, 

строени преди 50-60 години. Съвременните технологии и материали предоставят прекрасна 

възможност за изграждане на енерго и водоспестяващи системи и съоръжения. 

Инвестиционният план на МЗХ предвижда да продължи доизграждането на вече 

започнатите хидромелиоративни обекти, поради тяхната свързаност с останалите части на 

системите, но също така от особена важност е спешното вземане на решения по отношение 

на решението за продължаване или прекратяване в бъдеще на голяма част от незавършените 
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ХМО. Вземането на това решение е неизбежно колкото и болезнено да бъде то, с оглед на 

бъдещото пренасочване на ограничените средства към икономически изгодни обекти.  

Освен поддържането и развитието на функционалните характеристики на съответните 

системи и съоръжения, изпълнението на  инвестиционни проекти, финансирани от МЗХ  

цели също така създаването на нормални материални условия за работата на сдруженията за 

напояване. Предоставените на сдруженията средства през последните години за 

възстановяване на напоителната инфраструктура на териоторията са дадени по-горе. 

Представените данни показват, че средствата за възстановяване и развитие на 

хидромелиоративните системи и съоръжения в страната са крайно недостатъчни. 

Необходимо е финансиране в значително по-голям обем за ремонт на язовирни стени, главни 

канали, водовземания, помпени станции, удължаване на довеждащи тръбопроводи и др. 

Изградените в миналото напоителни и отводнителни сиситеми и съоръжения към тях са 

пригодни за друг начин на напояване, при който замеделските земи са били обособени в 

големи масиви. При извършеното земеразделяне на много места новите собственици на земи 

не могат да използват изградената хидромелиоративна мрежа. В резултат на дългия 

експлоатационен период на много места големите язовири, канали, помпени и станции и 

хидротехнически съоръжения са силно амортизирани и се намират в лошо състояние. 

Преобладаващата част от инвестираните средства за хидромелиоративните 

обекти  се насочват за: 

- продължаване строителството на започнати през минали години язовири, с цел 

ускореното им въвеждане в експлоатация и използването им за напояване, както и 

поддържане на технико-експлоатационните характеристики на вече действащи язовири. 

- ремонтно-възстановителни или строителни работи на големи хидромелиоративни 

обекти и съоръжения, необходими за доизграждането или нормалното функциониране на 

напоителни системи и напоителни полета (напоителни и отводнителни помпени станции, 

канали, напорни тръбопроводи, изравнители, дюкери, водовземни съоръжения, изпускатели 

и др). 

Следва да се има предвид, че поддържането на функционално-експлоатационните 

параметри на съществуващите капиталови активи, както и разширяването на материалната 

база на хидромелиорациите, изискват много повече средства от тези, които нашата държава 

може да осигури чрез консолидирания си бюджет. За целта е необходимо възстановяването 

на част от тези съоръжения да се извърши с помощта на различните фондове на Европейския 

съюз, като в бъдеще МЗХ направи възможното да се използват фондовете от ОП” Околна 

среда „  ОП „Регионално развитите”, а също така и ускорено да се стартират предвидените 

мерки 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” в Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., свързани 

с хидромелиорациите. 

Във връзка с гореизложеното могат да се направят следните основни констатации и 

препоръки: 
- капиталовите разходи през този период са недостатъчни за трайно решаване на 

обектите в експлоатация над 40 години, за които е необходимо финансиране в значително 

по-голям обем за водните кули на язовири, язовирни стени, главни напоителни канали и 

съоръжения, помпени станции и отводнителни системи и др. 

- капиталовите разходи за обектите предпазващи страната от вредното влияние на 

водите (поддържане и възстановяване на корекции на реки, диги на р. Дунав, отводнителни 

помпени станции и системи и др.) са недостатъчни. Необходимо е ежегодно да се осигуряват 

средства в размер на минимум на 12-15 млн. лв 

- за привеждане на хидромелиоративната структура в годно експлоатационно 

състояние е необходимо завишаване на годишните капиталови разходи, което ще е 
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предпоставка за безаварийна експлоатация, съответно след обстоен и подробен анализ на 

състоянието и перспективите на хидромелиоративните инфраструктурни обекти 

- необходимо е да се осигуряват финансови средства за довършване на обектите (в 

строителство или замразени) започнати през предходни години и поради ограничените 

капиталови средства остават незавършени, като част от тях в този си вид са потенциално 

опасни  
 

3.7. Европейски фондове и програми за финансиране на дейностите по  

       хидромелиорациите 

 

Възможности за финансова помощ за земеделските производители, включващи в 

своето стопанство хидромелиоративни дейности са съществували и понастоящем са налице 

по Националния план за развитие на земеделието и селските райони 2000-2006 г. - 

Специална програма на ЕС за присъединяване в областта на земеделието и селските райони 

(САПАРД) и по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР). 

   

3.7.1. Национален план за развитие на земеделието и селските райони 2000-2006 

г. - Специална програма на ЕС за присъединяване в областта на земеделието и 

селските райони (САПАРД) 

 

Специалната програма САПАРД се подготвя и осъществява в периода на  

присъединяване на България към ЕС и по нея са били предвидени възможности за 

финансиране на определени дейности, свързани с възстановяване и развитие на напоителната 

инфраструктура и с предоставяне на услуги в напояването. 

В рамките на програмата САПАРД са включени 2 мерки, имащи отношение към 

напояването: 

 

Мярка 1.1 – “Инвестиции в земеделските стопанства”, насочена към подобряване 

на качеството на земеделските продукти  

  Подмярка: “Трайни насаждения: лозя, овощни градини, ягодоплодни”, с включена 

като цел подобряване на напояването и допустими инвестиции за оборудване за напояване 

във фермите (с изключение на винени лозя за качествени вина от определен район) 

  Подмярка: “Зеленчуци, цветя, етерично-маслени култури, многогодишни лечебни 

растения, зърнени култури, маслодайни култури, тютюн- висококачествени сортове, 

памук” с допустими инвестиции за оборудване за напояване във фермите 

Броят на изпълнените проекти, съдържащи инвестиции в напояването е 76 за обща 

площ на поливните площи в проектите в размер на 29 500 дка.  

 

Мярка 1.6 – “Управление на водните ресурси”, насочена към възстановяване и 

модернизация на напоителната и отводнителна инфраструктура, проекти за защита от 

наводнения (включително проекти за корекции на реки, изграждане и възстановяване на 

диги и залесяване със защитна цел) и завършване, възстановяване и модернизация на 

основна държавна напоителна и отводнителна инфраструктура (включително проекти за 

завършване строителството на язовирни стени и прилежащите към тях напоителни мрежи). 

Мярката не се прилага поради несъответствие на юридическия статус на 

бенефициентите с изискванията на Програмата и средствата предвидени за нея се прехвърлят 

в други мерки. 

 

3.7.2. Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР) 

 

Общи цели на Програмата са развитие на конкурентоспособни и основани на 

иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост, опазване на 



 56 

природните ресурси и околната среда в селските райони и подобряване на качеството на 

живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони.  

Към постигането на тези цели са насочени редица специфични мерки по няколко оси.  

От 2008 г. се прилагат следните мерки, свързани с хидромелорациите: 

- мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение 

на научни знания” 

- мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” 

- мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и 

Румъния” 

 

Мярка 111 - „Професионално обучение, информационни дейности и 

разпространение на научни знания” 

Мярката предоставя помощ за обучение чрез курсове и чрез информационни дейности 

в областта на земеделието и горите на земеделски производители (регистрирани по Закона за 

подпомагане на земеделските производители) и собственици на гори, както и на заетите в 

техните стопанства. 

Бенефициенти  

Организациите, които ще провеждат курсовете и информационните дейности, са 

бенефициенти по мярката. Участието в обучението на пълнолетните лица, заети в селското и 

горското стопанство е безплатно. 

Описание на дейностите   

Организациите, които ще провеждат курсове и информационни дейности, ще 

разработват проекти за обучение и ще кандидатстват за финансова помощ като 

бенефициенти по мярката. 

Проектът за обучение съдържа: учебни програми за всеки курс или информационна 

дейност; планиран брой обучаеми; планирани региони, в които ще се организират курсове и 

информационни дейности; бюджет на планираните разходи; график на планираните курсове 

и информационни дейности. 

 Допустими курсове и информационни дейности са: 

Курсовете трябва да бъдат: 

- дългосрочни с продължителност 150 часа  

- краткосрочни с продължителност  30 часа  

Информационните дейности могат да са с продължителност от 6 до 18 часа (те трябва 

да са с продължителност 18 часа за одобрени бенефициенти по мярка 214 „Агроекологични 

плащания”, за които обучението е необходимо) и в следните форми: 

- семинари, информационни сесии или работни срещи  

- информационните дейности могат да се допълват с изготвяне и разпространение на 

брошури  

Съдържание на курсовете/информационните дейности 

За всеки курс/информационна дейност трябва да се обоснове тема и да се представи 

подробна програма на курса/информационната дейност. Всички курсове и информационни 

дейности трябва да са свързани с една или няколко от следните основни теми: 

- технически(нови техники и технологии, въвеждане на иновационни практики и др.)  

- икономически(законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.),  

- резултати от изследвания (разпространение на резултати от завършени научно-

приложни изследователски проекти в областта на селското стопанство и горите да 

подходящи ползватели)  

- информационни технологии ( работа с компютър, запознаване със средства за 

комуникации и информация и др.), 

- базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието/горите 

(замърсяване на водите от нитрати, почвена ерозия, промени в климата, био-разнообразие и 

др.), 
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- устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското 

законодателство (включително кръстосано съответствие и прилагането на управление на 

стопанствата, съвместимо с поддържането и подобряването на ландшафта и др.). 

 

Мярка 121 -  „Модернизиране на земеделските стопанства” 

Кандидати за подпомагане 

- земеделски производители  

- организации на земеделски производители.  

Обхват и дейности 

Специални условия: 

 - В съответствие с изискванията на Чл. 5, анекс ІІІ на Рамкова Директива 2000/60/ЕС за 

водите, преди одобрението на всички проекти, отнасящи се за инвестиции свързани с 

разширяване капацитета или потреблението на вода на напоителната мрежа в 

стопанството, трябва да бъдат съгласувани с Регионалните структури на Министерството 

на околната среда и водите, отговорни за мониторинга и управлението на водния баланс в 

страната. 

Вид на инвестициите (материални-нематериални)  

Подкрепата по мярката ще бъде предоставяна за материални и/или нематериални 

инвестиции: 

Материални инвестиции: 

- рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и 

свързана малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната 

експлоатация. 

- инвестиции за напоително/отводнителни съоръжения и оборудване за 

рехабилитация/подобряване на съществуваща мрежа в стопанството, включително 

нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, малки 

помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и т.н. 

Нематериални инвестиции:  

  - достигане на съответствие с международно признати стандарти
1
, такива като:   

- въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства; системи за 

управление базирани на информационни технологии; въвеждане на Добри производствени 

практики в земеделските стопанства  

- закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и 

изпълнение на проекта 

- закупуване на софтуер  

- общи разходи свързани с предпроектни проучвания, такси, хонорари за 

архитекти, инженери и консултантски услуги   
Максимумът на общите допустимите разходи по тази мярка за целия период на 

прилагане на ПРСР 2007-2013 г. са 1 500 000 евро на кандидат за подпомагане. Минимумът 

на общите допустими разходи е  3 500 евро на проект. 

 

Мярка 143 - „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и 

Румъния” 

Мярката подпомага предоставянето на съвети и консултантски услуги на земеделски 

производители, желаещи да кандидатстват по други мярки на ПРСР. 

 

От 2010 г. ще се прилагат останалите  мерки,свързани с хидромелорациите: 

- мярка 125 „Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с развитието и 

адаптирането на земеделието и горското стопанство” 
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- мярка 126 „Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, 

разрушен от природни бедствия и въвеждане на превантивни дейности” 

 

Мярка 125 - ”Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с 

развитието и адаптирането на земеделието и горското стопанство”  

Предвижда се мярка 125 да бъде разработена през 2009 г. и нейното реално прилагане 

да стартира през 2010 г. Разпределените индикативни финансови средства за изпълнението 

на всички дейности в мярката са 7,5 % от бюджета на Ос 1 на ПРСР и се равняват на  90 365 

024 евро общо публични средства.  

Мярката е разделена на четири под-мерки, в т.ч. под-мярката „Управление на водите”.  

Под-мярка „Управление на водите” предвижда обект на действието й да бъдат 

възстановяването и/или модернизацията на съществуващите и изграждане на нови 

хидромелиоративни системи и съоръжения като размера на финансовата помощ по 

проектите се рледлага да бъде 100 %.  

Цели: 

- подобряване на колективна инфраструктура за напояване и отводняване на 

земеделски земи с цел затваряне цикъла от осигуряването до крайното потребление на водата 

- увеличаване на напояваната земеделска земя  

- въвеждане на водомерно–измервателни устройства за намаляване загубите на вода и 

защита на природните ресурси  

Обхват и дейности: на територията на цялата страна  

За получатели на помощта са предвидени сдружения за напояване и юридически 

лица с предмет на дейност поддържане и експлоатация на държавния хидромелиоративен 

фонд.  

Предлага се да  бъдат покривани следните разходи, свързани с: 

- инвестиционно проучване и проектиране 

- възстановяване и/или модернизация на колективна инфраструктура за напояване и 

отводняване 

- изготвяне на ОВОС и/или екологична оценка  

- такси за съгласуване на проекта, за експертизи и становища, оценка на 

инвестиционните проекти, контрол по изпълнението и приемането и въвеждане в 

експлоатация  

- закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване (включително на 

компютърен софтуер) до пазарната стойност на актива за целите на проекта 

По време на дискусиите за съдържанието и прилагането на мярка 125 са 

регистрирани следните проблеми: 

- за „Напоителни системи” ЕАД съществува съмнение за допустимост като избираем 

бенефициент поради това, че е 100% държавно търговско дружество, което формира печалба 

и защото е почти пълен монополист на този пазар. Дружеството е включено в забранителен 

списък за приватизация. В момента тече процес на преструктуриране, който все още не е 

приключил и не е ясна бъдещата юридическа форма на дружеството.  Възможно е участието 

по мярката да е допустимо, но финансовата помощ да бъде зачетена като държавна помощ, 

което ще намали процента на субсидията. Необходима е консултация с Европейската 

комисия по въпроса  

- “Напоителни системи” ЕАД не разполагат с актове за собственост на голяма част от 

стопанисваните от тях хидромелиораитивни съоръжения 

- За да бъде Изпълнителната агенция по хидромелиорации бенефициент по мярката е 

необходимо тя да бъде собственик или дългосрочен ползвател на инфраструктурата, която се 

подпомага 

- регистрирани са 85 броя сдружения за напояване, като само на 42 от тях е 

прехвърлена собствеността върху стопанисваните от тях съоръжения. На останалите 

сдружения е прехвърлено стопанисването върху съоръженията чрез право на ползване, което 
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не им гарантира дългосрочност и не им дава сигурност, че ще продължат да ги управляват 

при промяна на политиката в областта на напояването   

- за сдруженията за напояване се очакват значителни затруднения при прилагането: не 

са в състояние да проведат самостоятелно тръжните процедури за избор на проектант, 

изпълнител и строителен надзор; не разполагат със собствени средства за подготовка и 

изпълнение на проектите; не разполагат с достатъчно ценно имущество, което да предложат 

за обезпечение на банките  

Поради лошото състояние на стопанисваната инфраструктура и изброените причини 

част от сдружения за напояване не осъществяват реална дейност по напояване.  

Изпълнителната агенция по хидромелиорации е предложена да бъде бенефициент по 

мярка 125, защото разполага с административния капацитет, разработен механизъм и опита 

за провеждане на тръжните процедури за изграждане на напоителните системи, и да 

провежда тръжните процедури в полза на сдруженията за напояване за избор на проектанти, 

на изпълнители за строеж и за строителен надзор  

 

Мярка 126 - “Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, 

разрушен от природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни дейности” 

Предвижда се мярка 126 да бъде разработена през 2009 г. и нейното реално прилагане 

да стартира през 2010 г. Разпределените индикативни финансови средства за изпълнението 

на всички дейности в мярката са 1,0 % от бюджета на Ос 1 на ПРСР и се равняват на  12 

048 670 евро общо публични средства.  

Мярката е разделена на две под-мерки – под-мярка 126 “Възстановяване на 

земеделски производствен потенциал, разрушен от наводнения” и под-мярка “Въвеждане на 

превантивни дейности”.  

 

Под-мярка „Възстановяване на земеделски производствен потенциал, разрушен 

от наводнения” ще се изпълнява се при възникване на събитието и ще бъде териториално 

ограничена в пострадалите от наводнение райони по списък, предоставен от Министерството 

на извънредните ситуации.  

В мярката се предвижда размера на финансовата помощ по проектите да бъде 100 % и 

обект на действието й да бъдат:  

- възстановяването на инвестиции, избираеми по мерките от Ос 1 от ПРСР, вкл. 

закупуване на животни 

 - възстановяване на хидромелиоративна и хидротехническа инфраструктура в 

земеделските земи, пострадала от наводнения 

За получатели на помощта са предвидени: 

  - земеделските производители, сключили договор за финансова подкрепа по ПРСР и 

изпълнили частично или цялата инвестиция 

- общините 

  - юридически лица, регистрирани по българското законодателство, с предмет на 

дейност поддържане и експлоатация на съоръженията за предпазване от вредното 

въздействие на водите 

 

Под-мярка “Въвеждане на превантивни дейности” предвижда обект на действието 

й да бъдат изграждането на нови и възстановяване/модернизиране на съществуващи 

съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите (за земеделски земи). 

Обхват и дейности - земеделски земи на територията на цялата страна  

За получатели на помощта са предвидени:  

- Юридически лица, регистрирани по българското законодателство, с предмет на 

дейност поддържане и експлоатация на съоръженията за предпазване от вредното 

въздействие на водите 

 -   Общини 
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Избираеми разходи:  

- инвестиционни разходи за възстановяване на хидромелиоративна и хидротехническа 

инфраструктура, засегната от наводнения 

- разходи за инвестиции, избираеми по мерките от Ос 1 от ПРСР, включително 

закупуване на животни  

По време на дискусиите за съдържанието и прилагането на мярка 126 са 

регистрирани следните проблеми: 

- за „Напоителни системи” ЕАД съществува съмнение за допустимост като избираем 

бенефициент поради това, че е 100% държавно търговско дружество, което формира печалба 

и защото е почти пълен монополист на този пазар.  

- “Напоителни системи” ЕАД не разполагат с актове за собственост на редица от 

стопанисваните от тях хидромелиоративни съоръжения. 

- Не е изяснен въпросът дали общините притежават такава инфраструктура.  

 

 

ІV. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И  

ЗАПЛАХИТЕ ПРЕД ХИДРОМЕЛИОРАЦИИТЕ   

SWOT–АНАЛИЗ  

 

В представеният анализ по-долу за състоянието на институционалното устройство и 

прилаганите подходи за управление и на действащата нормативна база на 

хидромелиорациите от една страна, и от друга - на състоянието на напоителните системи и 

съоръжения и тези за предпазване от вредното въздействие на водите, са изведени най-

важните достижения и силни страни, проблеми и слаби страни, отнасящи се до сектора. 

Представени са и възможностите, от които страната може и трябва да се възползва  като 

потенциал за постигане на целите на програмата. Очертани са заплахите, които могат да се 

окажат пречка за постигане на по-ефективно управление на хидромелиорациите и следва да 

бъдат предотвратени.  

Анализът е разделен на две части – общо за водите и за хидромелиорациите 

 

4.1. Достижения и силни страни  

 

Общо за водите 

 

- Приет е и има установена практика в прилагането на Закон за водите, хармонизиран 

с европейското законодателство в областта на управлението, опазването и използването на 

водите  

- Изградени са  административните структури за управление на водите на национално 

и басейново ниво, прилагат се процедури за разрешаване използването на водите, въведени 

са принципите на водовземане и ползването на водните обекти, разработени са плановете за 

управление на речните басейни, като основен инструмент за управление на водите и 

осигуряването на рационално, ефективно и комплексно ползване на водите и осигуряване на 

предпоставки за развитие на отраслите от водния сектор 

- Налице е сравнително добре организирана система за мониторинг на качеството на  

водите, от МОСВ се поддържа  актуална и публична информация за състоянието на водните 

ресурси на България 

 

Хидромелиорации (напояване и предпазване от вредното въздействие на водите) 

 

- Създадени и утвърдени традиции в напояването на земеделските култури, 

подобряването и отводняването на земеделските земи с преовлажнени почви и в предпазване 

от останалите вредни въздействия на водите    
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- Висока степен на регулиране на оттока на вътрешните реки (над 25% от общия обем 

на оттока) чрез изградените 182 бр. язовири за напояване и за комплексно използване  

- Изградена значителна за мащабите на страната инфраструктура за напояване на 

земеделските култури, която осигурява вода за над 7 млн. дка поливни площи  

- Възможности за реконструкция и подобряване на състоянието и функционалността 

на напоителните системи и съоръжения  

- Наличие на възможности за прилагане на съвременни технологии и техники за 

напояване (добри практики за напояване)   

- Регистриране 85 сдружения за напояване, част от които са финасово подкрепени при 

възстановяване на напоителната им инфраструктура и функционират добре  

- Създадена основна нормативна уредба за сдруженията за напояване и за използаване 

на хидромелиоративната инфраструктура    

 

- Изградени голям брой системи и съоръжения за предпазване на земеделските земи и 

граждански и стопански обекти от вредното въздействие на водите (наводнения, 

преовлажняване на почвата и др.) 

- С изграждането на отводнителни системи са отводнени и подобрени условията за  

използване на над 1,7 млн. дка земеделски земи с преовложнени почви в повърхностния слой 

- В голяма степен са изградени защитни съоръжения по коритата на реките извън и в 

рамките на населените места, които предпазват от заливане на над 1,4 млн. дка земеделски 

площи, населени места, стопански и др. обекти и национална инфраструктура    

- Чрез дигите покрай р. Дунав и съоръженията към тях се запазват прилежащи земи и 

населени места, унищожените площи от ерозионното действие на реките са рекултивирави и 

превърнати в земеделска земя, с изграждането на корекциите на реките са предпазени от 

ерозиране и удълбаване дъната на същите  

- Гарантирана е инженерната сигурност на пътна и ж.п. инфраструктура, 

тръбопроводи и други съоръжения от национално значение 

- Създадени административно-управленчески структури и такива за специализирана 

експлоатация и поддържане на хидромелиоративните системи и съоръжения  

- Утвърдена и с традиции система за подготовка на средни и висши специалисти  

- Развита научноизследователска дейност   

- Наличие на квалифицирани специалисти  в областта  на проучването, проектирането, 

строителството и експлоатацията на хидромелиоративните системи и съоръжения  

 

4.2. Проблеми и слаби страни 

 

Общо за водите 

 

- Регистрираните глобални промени в климата и свързаните  с тях повишаване на 

температурата и намаляване на валежите се отразяват неблагоприятно върху водните 

ресурси на страната 

- Разпределението на водните ресурси в отделните поречия на територията на 

страната е неравномерно в сезонен и в годишен аспект 

- Новият Закон за водите не е напълно хармонизиран с изискванията на Директивите 

на ЕС в областта на водите 

- Не е изготвен проект за Закон за управление на водите и съпътствуващите проекти 

на закони, третиращи собствеността на водостопанските системи и съоръжения 

(включително проекта на Закон за хидромелиорациите) 

- Не са въведени напълно принципите за пълно възвръщане на разходите за водните 

услуги и не е създаден икономическия регулатор, осигуряващ ефективното, рационално и 

комплексно използване на водите и тяхното опазване от отраслите на водния сектор 
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- Не се прилага изцяло принципът за интегрирано управление на водите и не се 

осигурява комплексното им ползване, като законодателството в областта на отраслите на 

водния сектор е нехармонизирано и законите са тясно ведомствено ориентирани 

- Липсват съвременни норми за водопотребление за отраслите на икономиката 

- Съществуват известни проблеми с мониторинга на качеството на водите 

- Налице са значими нарушения на естественото състояние на речните русла в 

резултат на добив на инертни материали 

- Недостатъчна координация между ведомствата, имащи отношение към управление 

на водите 

- Недостатъчна активност на гражданите и неправителствените организации при 

законоустановените възможности за изразяване и отчитане на обществения интерес 

 

Хидромелиорации  

 

- Липса на актуализирана стратегия за развитие на сектора и ясен икономически 

анализ за водоползването и ползването на водите 

- Не са определени  приоритетите за ползване на вода в областта на земеделието  

- Нисък процент на използваемост на съществуващите напоителни системи през 

последното десетилетие 

- Несъответствие между параметрите на изградените напоителни системи и сегашното 

им използване  

- Наличие на енергоемки и системи с ниска ефективност в пазарни условия 

- Високи цени на водата и неефективно напояване, свързано с големи разходи и загуби 

на вода по съоръженията на напоителните системи  

- Невъзможност за задоволяване на потребностите в някои райони с дефицит на вода   

- Критично физическо състояние на част от съоръженията в напоителните системи 

- Недостатъчни инвестиции за възстановяване, реконструкция и поддържане на 

основните съоръжения в напоителните системи  

- Не достатъчни ясни критерии при  определяне на нуждата от инвестиции в областта 

на хидромелиорациите 

- Липса на мониторинг в хидромелиоративните системи 

- Затруднени процедури по учредяването на сдружения за напояване, затруднения за 

дейността им липса на финансови средства за възстановяване и поддържане на напоителната  

инфраструктура на територията им, недостатъчна подкрепа на държавата на дейността на 

сдруженията  

- Обезлюдяване на селските райони 

- Преобладаващо дребно и разпокъсано земеползване и производство 

- Раздробено земеползване  

- Стеснен и неизяснен пазар на селскостопанската продукция 

- Намаляване на броя на заетите със земеделско производство 

 

- По-голяма част от системите и съоръженията за предпазване от вредното 

въздействие на водите са изградени преди повече от 50 години 

- Изградените след 1990 г. съоръжения за предпазване от вредното въздействие на 

водите не са достатъчни  

- Критично физическо състояние на част от съоръженията и системите за отводняване, 

разрушени и амортизирани съоръжения 

- Влошена функционалност на част от съоръженията и оборудването, намалена 

проводимост, обрасване и затлачване на отводнителните канали и тръбопроводи, речни легла 

и дерета 

- Недостатъчни финансови средства за поддържане и експлоатация на съоръженията 

за предпазване от вредното въздействие на водите 
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- Липса на средства по европейските фондове 

- Злонамерено увреждане на инженерната сигурност на съоръженията – направа на 

проходи през дигите и  др. 

- Наличие на много силна брегова ерозия по речните легла, като в отделни участъци 

коритата са достигнали до петата на предпазните диги (р. Дунав) 

- Несъответствие между параметрите на изградените съоръжения за предпазване от 

вредното въздействие на водите и съвременните условия на експлоатация 

- Недостатъчна координация между ведомствата, имащи отношение по предпазването 

от вредното въздействие на водите  

- Несъгласуваност между институциите и ведомствата при осъществяване на 

стопанска дейност в коригираните участъци на реките 

- Добив на инертни материали и дървесна растителност в руслата и заливаемите 

тераси на реките, който нарушава естественото състояние на водния обект и предизвиква 

неблагоприятни процеси 

 

4.3. Възможности 

 

Общо за водите 

 

- Преструктуриране на водния сектор и отраслите в него с цел интегрирано 

управление на водите 

- Ефективно използване на ограничените природни ресурси при сегашното ниво на 

развитие на техниката и технологиите и реално съществуващите икономически условия и 

тенденции в изменението на глобалния климат 

- Ясно и точно законово и нормативно регламентиране на собствеността върху водите, 

водните обекти, водностопанските системи и съоръжения 

- Пълна хармонизация на българското законодателство с това на ЕС 

- Нормативно регламентиране на принципа за пълна възвращаемост на разходите за 

водни услуги, използване на икономически регулатори за решаване на проблемите  

- Усъвършенствуване на инвестиционния процес в областта на водния сектор 

- Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите във 

водния сектор 

- Натрупан практически опит по разработването на проекти за финансиране на 

дейности свързани с водния сектор. 

- Траен процес на промяна на обществени нагласи в подкрепа усилията за пестеливо 

използване и опазване на водите 

 

Хидромелиорации  

  

 - Земеделски производства силно зависими от климатичните условия и увеличена 

потребност от напояване на културите  

 - Преструктуриране управлението на хидромелиорациите с оглед повишаване на 

ефективността им, в т.ч. преструктуриране на собствеността, ползването и управлението на 

хидромелиоративните системи  

- Подобряване на необходимата законова и подзаконова нормативна уредба за 

хидромелиорациите  

-  Реконструкция и модернизация на изградените напоителни системи и съоръжения 
 

- Подобряване организацията и управление на напояването и на инфраструктурата с 

пълно използване на капацитета на съоръженията 

- Стимулиране използването на водо- и енергоспестяващи технологии и техники за 

напояване (добри практики) на земеделските култури 
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- Въвеждане на адекватна инвестиционна политика, съобразена с изизскванията на ЕС 

 - Национално подпомагане от ДФ „Земеделие” и използване на средства от 

европейските фондове   

- Прилагане на адекватна финансова и икономическа политика при предоставяне на 

хидромелиоративните услуги 

- Улесняване на условията за учредяване и функциониране на сдруженията за 

напояване 

- Увеличаване подмагането на сдруженията за напояване с финансови средства, 

обучение, съвети, технологична и техническа помощ  

 

- Подобряване координацията между всички ведомства, имащи отношение към 

управлението на водите и изградената инфраструктура за предпазване от вредното 

въздействие на водите 

- Преоценка и преустройство на пропускната способност на съществуващите 

съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите за гарантиране сигурността на 

предпазваните територии и инфраструктура 

- Реконструиране и подобряване състоянието на изградените отводнителни системи, 

защитни диги, корекции на реки и др. 

- Предпазване на Дунавските диги от бреговата ерозия 

- Увеличаване на размера на предпазваните от заливане територии чрез изграждане на 

нови инженерни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите 

- Подобряване на мрежата за следене на водния отток в реките и се засили елемента 

на прогнозиране на наводненията и засушаванията  

- 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 водостопански системи 

- Ограничаване изземването на инертни материали и изсичането на дървесна 

растителност в определени участъци от реките 

- Забрана за добива на инертни материали след съоръжения, които влияят върху 

твърдия отток и осигуряват подприщване на водните течения  

 

 - Законова рамка за земеделско производство, хармонизирана със законите на ЕС 

- Повишаване професионалната квалификация на земеделските производители 

 

4.4. Заплахи 

 

Общо за водите 

  

- Глобалните промени в климата и проявите на засушавания, наводнения и др. 

естремни явления  

- Некачествено провеждане на мониторинга на количеството и качеството на водите  

 - Неизпълнение на изискванията на европейското  законодателство в областта на 

водите и прилагането му в зависимост от получаването на външно финансиране 

- Затруднения в прилагането на принципите за интегрирано басейново управление на 

водите вследствие на недостатъчна координация между ведомствата и различия в тяхната  

икономическа и др. политика 

 

Хидромелиорации  

 

- Неадекватна стратегия и неизпълнение на приоритетите за развитие на сектора  

- Неосигуряване на необходимите инвестиции за възстановяване, реконструкция,  

експлоатация и поддържане на основните съоръжения в напоителните системи и на 
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съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите  

- Неосигуряване на средства от европейските фондове 

- Непроменено законодателство в сектора    

- Запазване на дребното и разпокъсано земеползване и производство 

- Липса на подходящи производствени и пазарни условия за производство и 

реализация на селскостопанска продукция от поливни култури 

- Увеличаване на броя на площите с непродуктивни и ерозирали почви 

- Намаляване на броя на заетите със земеделско производство 

- Стеснен пазар на селскостопанската продукция 

- Липсата на достатъчно и квалифицирани кадри във всички области на 

хидромелиорациите – проектиране, управление, строителство, поддържане и експлоатация 

 

  



 66 

4.5. SWOT–анализ  

                                                                                                                Таблица 17 

 

Достижения и силни страни 

 
Проблеми и слаби 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 

национална инфраструктура от вредното 

въздействие на водите  

4. Потенциален капацитет да осигурява вода 

за напояване на земеделските култури в над 

7 млн. дка земеделски земи  

5. Създадени 85 сдружения за напояване, 

част от които са финасово подкрепени при 

възстановяване на напоителната им 

инфраструктура и функционират добре  

6. Създадена основна нормативна уредба за 

сдруженията за напояване и за използаване 

на хидромелиоративната инфраструктура    

7. Отводнени и подобрени условията за  

използване на над 1,7 млн. дка земеделски 

земи с преовложнени почви в повърхностния 

слой 

8. Предпазване от заливане на над 1,4 млн. 

дка земеделски площи, населени места, 

стопански и др. обекти и национална 

инфраструктура    

9. Рекултивирани и превърнати в земеделска 

земя унищожени от ерозионното действие на 

реките площи 

10. Предпазени от ерозиране и удълбаване 

речните легла  

11. Функциониращи административно-

управленчески и специализирани структури 

за експлоатация и поддържане на 

хидромелиоративните системи и съоръжения  

12. Утвърдена и с традиции система за 

подготовка на средни и висши специалисти  

13. Развита научноизследователска дейност   

14. Наличие на квалифицирани специалисти  

в областта  на проучването, проектирането, 

строителството, управлението и 

експлоатацията на хидромелиоративните 

системи и съоръжения  

1. Регистрираните глобални промени в 

климата и свързаните  с тях повишаване на 

температурата, намаляване на валежите и 

намаляване на водните ресурси  

2. Не е изготвен проект за Закон за 

управление на водите и съпътствуващите 

проекти на закони, третиращи собствеността 

на водостопанските системи и съоръжения 

(включително проекта на Закон за 

хидромелиорациите) 

3. Липса на стратегия за развитие на 

хидромелиорациите  

4. Неефективен модел на управление на 

хидромелиорациите 

5. Неефективно използване на изградения 

хидромелиоративен фонд  

6. Нисък процент на използваемост на 

съществуващите напоителни системи  

7. Остарели и амортизирани 

хидромелиоративни системи и съоръжения 

8. Несъответствие между параметрите на 

изградените напоителни системи и 

сегашното им използване   

9. Критично физическо състояние на част от 

основните съоръжения на системите  

10. Разрушена и разграбена вътрешн-канална 

напоителна мрежа и съоръжения  

11. Влошено функционалност на част от 

съоръженията и оборудването 

12. Наличие на енергоемки и с ниска 

ефективност системи 

13. Високи цени на водата и неефективно 

напояване, свързано с големи разходи и 

загуби на вода по съоръженията на 

напоителните системи  

14. Недостиг на вода за напояване в някои 

райони   

15. Недостатъчни инвестиции за 

възстановяване, реконструкция и 

поддържане на хидромелиоративната 

инфраструктура  

16. Отлагане стартирането на мерки 125 и 

126 по Програмата за развитие на селските 

райони и недостатъчни средства по 

европейските фондове 

17. Затруднения при учредяване и 

функциониране на сдруженията за напояване 
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 18. Недостатъчна подкрепа на държавата на 

дейността на сдруженията  

19. Изградените след 1990 г. съоръжения за 

предпазване от вредното въздействие на 

водите не са достатъчни 

20. Налице са значими нарушения на 

естественото състояние на речните русла в 

резултат на добив на инертни материали 

21. Злонамерено увреждане на инженерната 

сигурност на съоръженията – направа на 

проходи през дигите и  др. 

22. Наличие на много силна брегова ерозия 

по речните легла 

23. Липса на мониторинг в 

хидромелиоративните системи  

24. Недостатъчна координация между 

ведомствата, имащи отношение по 

предпазването от вредното въздействие на 

водите  

25. Обезлюдяване на селските райони и 

висока средна възраст на живеещите там 

26. Преобладаващо дребно и разпокъсано 

земеползване и производство 

27. Намаляване на броя на заетите със 

земеделско производство 

28. Стеснен и неизяснен пазар на 

селскостопанската продукция 

 

Възможности 

 
Заплахи 

 

1. Земеделски производства силно зависими 

от климатичните условия и увеличена 

потребност от напояване на културите 

2. Преструктуриране собствеността, 

ползването и управлението на 

хидромелиоративните системи и съоръжения  

3. Създаване на необходимата законова и 

подзаконова нормативна уредба за 

хидромелиорациите  

4. Възможности за реконструкция и 

подобряване функционалността на 

напоителните системи и съоръжения 

5. Подобряване организацията и управление 

на напояването и на инфраструктурата  

6. Възстановяване на вътрешно-каналната 

напоителна мрежа и съоръжения 

7. Изграждане на система за мониторинг в 

хидромелиоративните системи  

8. Набичие на възможности за прилагане на 

водо- и енергоспестяващи технологии и 

техники за напояване (добри практики) на 

земеделските култури 

1. Глобалните промени в климата и проявите 

на засушавания, наводнения и др. естремни 

явления  

2. Изпълнение на неадекватна визия и 

приоритети за развитие на сектора  

3. Непроменена законова и подзаконова 

нормативна уредба за хидромелиорациите  

4. Неосигуряване на необходимите 

инвестиции за възстановяване, 

реконструкция,  експлоатация и поддържане 

на основните съоръжения в напоителните 

системи и на съоръженията за предпазване 

от вредното въздействие на водите  

5. Създаване на трудности при учредяването 

и функционирането на сдруженията за 

напояване по отношение на изискванията и 

условията за ползване/собственост на 

хидромелиоративната инфраструктура    

6. Неосигуряване на необходимите 

инвестиции и невъзможност за  

възстановяване и използване на вътрешно-

каналната напоителна мрежа и съоръжения 
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9. Въвеждане на адекватна инвестиционна 

политика 

10. Национално подпомагане от ДФ 

„Земеделие” и използване на средства от 

европейските фондове по линия на 

Програмата за развитие на селските райони 

2007-2013 г.  

11. Прилагане на адекватна финансова и 

икономическа политика при предоставяне на 

хидромелиоративните услуги 

12. Улесняване на условията за учредяване и 

функциониране на сдруженията за напояване 

13. Увеличаване на подмагането им с 

финансови средства, обучение, съвети и 

технологична и техническа помощ  

14. Подобряване координацията между 

всички ведомства, имащи отношение към 

управлението на водите и изградената 

инфраструктура за предпазване от вредното 

въздействие на водите 

15. Предпазване на дигите от бреговата 

ерозия 

16. Ограничаване изземването на инертни 

материали от реките 

17. Законова рамка за земеделското 

производство, хармонизирана със законите 

на ЕС 

18. Повишаване професионалната 

квалификация на земеделските 

производители 

7. Евентуално нестартиране на мерки 125 и 

126 по Програмата за развитие на селските 

райони 2007-2013 г. и неосигуряване на 

финасови средства от европейските фондове 

8. Запазване на дребното и разпокъсано 

земеползване и производство 

9. Липса на подходящи производствени и 

пазарни условия за производство и 

реализация на селскостопанска продукция от 

поливни култури 

10. Увеличаване на броя на площите с 

непродуктивни и ерозирали почви 

11. Намаляване на броя на заетите със 

земеделско производство 

12. Стеснен пазар на селскостопанската 

продукция 

 

 

 

 

4.6. Изводи и необходими действия 

 

На основата на анализа на достиженията и силните страни, проблемите и слабите 

страни, възможностите и заплахите пред управлението на хидромелиорациите и използване 

и поддържане на хидромелиоративната инфраструктура могат да се направят следните по-

важни изводи и препоръчат неотложни действия:  
- Спешно изготвяне на актуализирана стратегия за възстановяване и развитие на 

хидромелиорациите в България за средносрочен и дългосрочен период  

- Изготвяне и предложение за приемане нов Закон за хидромелиорациите  

- 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 

- С оглед използване на средства от европейските фондове да се разработят и 

стартират мерки 125 и 126, отнасящи се до изпълнение на дейности по хидромелиорации, по 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

- На основата на актуализирана оценка за състоянието на съоръженията за 

предпазване от вредното въздействие на водите (отводнителни системи, защитни диги 

покрай р. Дунав, корекции на реки, предпазни диги и ретензионни язовири) да се определят 
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необходимите средства и се изготви инвестиционна програма за проектиране и 

възстановяване на тяхната функционалност 

- Преоценка на системите и съоръженията за напояване на базата на 

аграрикономическите оценки и се изготви инвестиционна програма за проектиране, основен 

ремонт и реконструкция в краткосрочен и дългосрочен план с вземане под внимание тяхното 

използване, икономически и социален ефект 

- Повишаване ефективността на използването на хидромелиоративните системи и 

съоръжения   

- Подобряване на инвестиционния процес в хидромелиорациите, чрез разработването 

на приоритети и система за оценка на ефективността на публичните инвестиции 

- Възстановяване на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за максимално 

улавяне и оползотворяване на речиня отток  

- Осигуряване на рационално и пестеливо използване на водните ресурси за 

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

енергоспестяващи технологии и техники за напояване (добри практики за напояване) на 

земеделските култури 

- 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 ползваната от тух напоителна инфраструктура, обучение, 

съвети и техническа помощ  

- Търговските дружества към МЗХ (“Напоителни системи” ЕАД, “Хидромелиорации-

Севлиево” ЕАД и “Земинвест” ЕАД) да определят площите и хидромелиоративната 

инфраструктура, която може да бъде предадена на евентуални СН и да предприемат 

действия за стимулиране създаването на такива сдружения за организирано използване на 

водата за напояване на земеделските култури.  

- Проектиране и изграждане на система за мониторинг в хидромелиоративните 

системи  

- Разработване и прилагане на адекватна финансова и икономическа политика при 

предоставяне на хидромелиоративните услуги на потребителите, включително изготвянето 

на Методика за определяне цената на водата за услугата “водоподаване за напояване” 

 - Изготвянето на програми за научни изследвания в областта на хидромелиорациите, 

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

 

 

V. ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ  НА 

     ХИДРОМЕЛИОРАЦИИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2009-2013 Г.  

 

5.1. Визия 

 

Възстановяването и развитието на хидромелиорациите ще осигури една от 

основните предпоставки за създаване на ефективно и конкурентноспособно експортно 

ориентирано устойчиво земеделско производство в България в условията на 

климатични промени и членство на страната в Европейския съюз  

 

5.2. Стратегическа цел 

 

Стратегическата цел на настоящата Програма, която ще се преследва в краткосрочен 

и средносрочен период до 2013 г., е: 

 

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 
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земеделието и управлението на водите и водностопанската инфраструктура и с оглед 

адаптиране на земеделското производство към екстремните прояви на промените в 

климата в региона.  

 

5.3. Приоритети 

 

За постигането на тази цел са формулирани следните приоритети, чието изпълнение 

ще бъде преследвано през годините 2009-2013 г.  

 

Приоритет № 1  

Разработване на нова и актуализиране на действащата законова и подзаконова 

нормативна уредба в  областта на хидромелиорациите  

 

Приоритет № 2  

Преструктуриране и подобряване управлението на хидромелиорациите, на 

собствеността и стопанисването на изградения хидромелиоративен фонд и 

подобряване качеството на хидромелиоративните услуги в условията на басейново 

управление на трансграничните води и на глобално изменение на климата 

 

Приоритет № 3   

Възстановяване и реконструкция на съоръженията за предпазване от вредното 

въздействие на водите 

 

Приоритет № 4  

Възстановяване и реконструкция на съоръженията за доставка на вода за 

напояване  

 

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  

 

Приоритет № 6  

Увеличаване на капацитета и подкрепата за сдруженията за напояване и за  

земеделските производители-потребители на хидромелиоративни услуги  

 

Приоритет № 7  

Развитие на научно-приложната дейност, подготовката на специалисти на 

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

хидромелиорациите 

 

Приоритет № 8  

Създаване на устойчива околна среда в хидромелиоративните системи и 

подпомагане развититето на селските райони  

 

 

VІ. ДЕЙСТВИЯ И МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

За реализиране на Програмата е предвидено изпълнението на следните действия и 

мерки по всеки от приоритетите: 
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Приоритет № 1 

Разработване на нова и актуализиране на действащата законова и подзаконова 

нормативна уредба в областта на хидромелиорациите   

 

- Разработване на стратегия за развитие на хидромелиорациите в България за 

средносрочен и дългосрочен период  

- Разработване и приемане на нов Закон за хидромелиорациите  

- Обсъждане, предлагане и приемане на поправки в Закона за сдружения за напояване  

- Обсъждане, предлагане и приемане на поправки в Закона за устройство на 

територията, съобразени с проектирането, строителството и въвеждането в 

експлоатация на хидромелиоративните системи и съоръжения 

- Утвърждаване от министрите на земеделието и храните и на околната среда и 

водите на изготвената Наредба за качеството на водите за напояване на земеделските 

култури и въвеждането й действие 

  - Разработване на документите и стартиране на мерките от Програмата за 

развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., свързани с възстановяване и 

модернизиране на напоителната инфраструктура и тази за предпазване от вредното 

въздействие на водите (мерки 125 и 126)   

- Изготвяне и прилагане на нова методика за определяне цената на услугите 

“водоподаване за напояване” и “водоотвеждане при отводняване”  

- Разработване на актуализирани технически норми за проектиране и изграждане на  

хидромелиоративни системи и съоръжения 

 

Приоритет № 2 

Преструктуриране и подобряване управлението на хидромелиорациите, на 

собствеността и стопанисването на изградения хидромелиоративен фонд и 

подобряване качеството на хидромелиоративните услуги в условията на басейново 

управление на трансграничните води и на глобално изменение на климата 

 

- Реализиране на предложените мерки за разпореждане с трайно неизползваните и 

амортизирани хидромелиоративни съоръжения държавна собственост   

- Реализиране на предложените мерки за разпореждане със съоръженията от т.н. 

“незавършено строителство”  

- Преброяване и установяване на реалния размер на поливните и отводняваните 

земеделски площи в страната  

- Изготвяне и реализиране на нов модел за управление на хидромелиорациите, 

собствеността и използване на изградената хидромелиоративна инфраструктура  

- Преструктуриране на дейностите по стопанисване и експлоатация на 

хидромелиоративните системи и съоръжения изградени с държавни средства  

- Разработване и прилагане на адекватна финансова и икономическа политика при 

предоставяне на хидромелиоративните услуги на потребителите 

- Актуване на собствеността на всички съоръжения, стопанисвани от търговсикте 

дружества със 100 % държавно участие към МЗХ 

- Изготвяне на списък 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, стопанисвани 

от търговските дружества със 100 % държавно участие към МЗХ и предавани на 

сдруженията за напояване  

- Разработване на кадастър на хидромелиоративните съоръжения на базата на 

географски информационни системи  

- Изготвяне инструкция за създаване, проектиране и изграждане на система за 

провеждане на мониторинг в напояваните и отводняваните земеделски земи  
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- Подобряване работата на Изпълнителната агенция по хидромелиорациите при 

управление на хидромелиорациите чрез подобряване на системата за контрол върху 

извършваните дейности от търговските дружества със 100 % държавно участие към МЗХ 

и от сдруженията за напояване 

- Актуализиране на аграр-икономическата оценка за ефективността от 

експлоатацията на изградените напоителни системи и полета  

- Решаване проблема с отреждането на сервитути на съоръженията съгласно 

нормативните документи и коригиране на допуснатите фактически грешки в 

земеразделителните планове със съдействието на Областните дирекции „Земеделие” 

- Оценка на потребностите на земеделски култури от вода за напояване при 

променените климатични условия и изготвяне на дългосрочни прогнози за необходимите 

водни ресурси за целите на земеделието 

- Преоценка на параметрите на изградените напоителни системи по отношение на 

тяхната водообезпеченост, размер на обхванатите площи, изисквания 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  

 

Приоритет № 3 

Възстановяване и реконструкция на съоръженията за предпазване от вредното 

въздействие на водите 

 

- 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     

- Оценка на реалното състояние на системите и съоръженията за предпазване от 

вредното въздействие на водите и определяне на необходимите финансови средства и 

изготвяне на дългосрочна инвестиционна програма 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 отводнителни 

системи, защитни диги, корекции на реки 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   

- Осигуряване на необходимите финансови средства от държавния бюджет за 

поддържане и експлоатация на обектите за предпазване от вредното въздействие на 

водите 

  - Преоценка на оразмерителните водни количества в корегираните участъци на 

реките с оглед подобряване на проводимостта им 

- Спешно изготвяне на проекти и финансиране възстановяването и реконструкцията 

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

- Изграждане на противоерозионни съоръжения по речните легла  
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- Решаване на проблема с почистването на дунавските диги и корекциите на реки от 

дървесна и храстовидна растителност и се осигурят средства и начини изпълнение на 

дейността  

- Гарантиране сигурността на предпазваните територии и инфраструктура чрез 

преоценка и преустройство на пропускната способност на съществуващите съоръжения   

- Увеличаване размера на предпазваните от заливане територии чрез изграждане на 

нови инженерни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите 

- 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 

- Подобряване на мрежата за следене на водния отток в реките с оглед засилване на 

елемента на прогнозиране на наводненията и засушаванията  

- 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 водостопански системи 

  - Изготвяне на програма за проектиране и изграждане на обекти, като 

изгражданетои им се подпомогне по мерките на ПРСР 2007-2013 г., свързани с 

възстановяване и модернизиране на напоителната инфраструктура и тази за предпазване 

от вредното въздействие на водите (мерки 125 и 126)   

 

Приоритет № 4 

Възстановяване и реконструкция на съоръженията за доставка на вода за 

напояване  
 

- 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 

- Оценка ефективността на помпените станции и подмяна енергоемкото ел. и 

машинно оборудване  

- Подобряване на ефективността в управлението и използването на изградените 

напоителни системи и съоръжения 

- Проучване, проектиране и изграждане на еталонни напоителни полета в различни 

региони на страната при използване на съвременните постижения на 

хидромелиоративната наука и практика   

- Насърчаване на публично-частното партньорство с оглед разширяване на 

участието на бизнеса във финансирането, възстановяването и управлението на 

хидромелиоративната инфраструктура чрез предоставянето й на концесия  

 

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  

 

-  Анализ на причините и източниците за загуби на вода по тракта «водоизточник –

потребител», преоценка на необходимите водни количества, подавани по главната мрежа и 
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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  

- Усъвършенстване на технологичните и технически методи и средства за напояване 

на земеделските култури 

- Осигуряване/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 

- Възстановяване на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за максимално 

улавяне и оползотворяване на речиня отток  

 

Приоритет № 6 

Увеличаване подкрепата за сдруженията за напояване и за земеделските 

производители-потребители на хидромелиоративни услуги  

 

- Разработване на програма за подпомагане създаването и функционирането на 

сдруженията за напояване  

- Провеждане на активен правен, финансов и технически надзор върху дейността на 

сдруженията за напояване 

- Разработване на методично ръководство и извършване на оценка на дейността на 

всички функциониращи сдружения за напояване в Бълагария   

- Разработване на указания за поддържане и експлоатация на напоителната 

инфраструктура от сдруженията за напояване 

- Стимулиране организираното напояване чрез създаване сдружения за напояване и 

подпомагане на дейността им за ефективно използване на водата 

- 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 

- Провеждане на курсове за запознаване на местната власт и арендаторите с 

възможностите на сдруженията за напояване 

 

Приоритет № 7 

Развитие на научно-приложната, подготовката на специалисти на средно и 

висше ниво и повишаване квалификацията на работещите в областта на  

хидромелиорациите 
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- Изготвяне и 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 

- Изготвяне на програма за стимулиране на обучението на млади специалисти чрез 

стипендии, възнаграждения и други и тяхното бъдещо ангажиране за работа в 

хидромелиоративни структури 

- Проучване опита и възможностите на сродни асоциации, дружества, сдружения и 

други в страни от Европа, имащи развити хидромелиорации, организиране на срещи, лекции 

и други мероприятия за решаване на важни стратегически проблеми в областта на 

хидромелиорациите в България 

 

Приоритет № 8 

Създаване на устойчива околна среда в хидромелиоративните системи и 

подпомагане развититето на селските райони  

 

- Установяване на влиянието на промените в климата и засушаванията върху 

количеството и качеството на водните ресурси, които се използват за напояване  

- Използване на еколосъобразни начини и средства за преустройство на 

хидромелиоративните системи  

- Прилагане на екологосъобразни технологии и техники за напояване на земеделските 

култури 

- Установяване на ефекта от управлението на подпочвените водни нива върху 

продуктивността на културите и изнасянето на хранителни елементи 

- Прилагане на изследване 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 водостопански системи 

- Подобряване на мрежата за следене на водния отток в реките с оглед засилване на 

елемента на прогнозиране на наводненията и засушаванията  
- Разработване и 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 

 

 

VІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА  
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За изпълнението на Програмата са необходими значителни финансови средства, по-

голямата част от които трябва да бъдат осигурени от държавния бюджет.  

Влагането на средствата ще се почувства в средносрочен период към 2012-2013 г., а 

ефектът върху земеделието ще има дългосрочен характер.   

 

Финансова рамка на Програмата 

  

В таблица 18 е представена финансовата рамка на Програмата с индикатори, 

отговорни институции и източници на финансиране на дейностите. 

 

 

                                                                                                                      Таблица 18 

Финансова рамка на Националната програма за възстановяване и развитие  

              на хидромелиорациите в България за периода 2009–2013 г. 

 

 

Действия 

Финансов 

ресурс за 

периода 2009-

2013 г., млн.лв 

 

Индикатор 

Отговорни 

институции и 

източници на 

финансиране 

1. Разработване на нова и 

актуализиране на 

действащата законова и 

подзаконова нормативна 

уредба в сектора  

 

 

0,300 

 

Брой нормативни 

документи  

 

 

МЗХ - средства от  

държавния 

бюджет 

 

2. Преструктуриране и 

подобряване 

управлението на 

хидромелиорациите  

   

2.1. Бракуване на 

амортизирания и на 

годния, но неизползваем 

хидромелиоративен фонд  

 

 

4,0 

 

 

Брой съоръжения 

МФ и МЗХ - 

средства от 

държавния 

бюджет  

2.2. Ликвидиране на 

незавършеното 

хидромелиоративно 

строителство  

 

 

25,0 

 

 

Брой съоръжения 

МФ и МЗХ - 

средства от 

държавния 

бюджет  

2.3. Преструктуриране на 

дейностите по 

управление и 

стопанисване на 

хидромелиоративните 

системи и съоръжения 

изградени с държавни 

средства  

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

Брой съоръжения 

 

 

 

МЗХ - средства от 

държавния 

бюджет 

2.4. Разработване на 

кадастър на 

хидромелиоративните 

съоръжения на базата на 

географски 

информационни системи 

 

 

1,0 

Създаден кадастър, 

обхванати площи с 

хидромелиоративни 

системи и 

съоръжения 

 

МЗХ - средства от 

държавния 

бюджет 

2.5. Изготвяне на проект  Създадена система МФ и МЗХ – 
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и изграждане на 

мониторингова система в 

земеделските земи с 

хидромелиоративни 

системи и съоръжения 

 

2,5 

за мониторинг, 

обхванати площи с 

хидромелиоративни 

системи и 

съоръжения   

капиталови 

разходи от 

държавния 

бюджет 

 

3. Възстановяване и 

реконструкция на 

съоръженията за 

предпазване от вредното 

въздействие на водите  

   

3.1. Инвестиции за 

ремонтно-

възстановителни работи 

и за ново строителство на 

съоръжения за 

предпазване от вредното 

въздействие на водите 

 

 

80,0 

 

Брой съоръжения, 

брой отстранени 

аварии и нарушения 

в цялостта 

МИС и МЗХ - 

капиталови 

разходи от 

държавния 

бюджет, 

ПРСР 

 

3.2. Поддръжка и 

експлоатация на 

съоръженията за 

предпазване от вредното 

въздействие на водите  

 

 

60,0 

 

 

Брой съоръжения 

 

МФ и МЗХ - 

средства от 

държавния 

бюджет, 

ПРСР 

3.3. Превенция и 

възстановяване на 

съоръженията за 

предпазване от вредното 

въздействие на водите 

 

 

12,0 

Брой съоръжения, 

предпазени от 

заливане 

земеделски земи 

(дка) 

МИС и МЗХ -  

средства от 

държавния 

бюджет, 

ПРСР 

3.4. Разработване на 

методични материали, 

свързани с 

проектирането и 

експлоатацията на 

съоръженията за 

предпазване от вредното 

въздействие на водите 

 

 

0,3 

 

 

Брой програми, 

методични и др. 

материали 

 

 

 

МИС и МЗХ-

средства от 

държавния 

бюджет 

4. Възстановяване и 

реконструкция на 

основните съоръжения за 

доставка на вода за 

напояване  

   

4.1. Инвестиции за 

ремонтно-

възстановителни работи, 

реконструкция и ново 

строителство на 

напоителни съоръжения  

 

 

80,0 

Брой съоръжения, 

възстановено 

напояване в 

земеделски земи 

(дка)  

 

МЗХ - капиталови 

разходи от 

държавния 

бюджет, 

ПРСР 

4.2. Инвестиции за 

повишаване на 

енергийната ефективност 

на помпените станции  

 

 

5,0 

 

 

Брой съоръжения 

 

МЗХ - капиталови 

разходи от 

държавния 

бюджет 
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4.3. Разходи за охрана на 

22-та комплексни и 

значими язовира  

 

6,0 

 

Брой съоръжения 

МЗХ - средства от 

държавния 

бюджет 

4.4. Разходи за 

застраховка на 22-та 

комплексни и значими 

язовира  

 

7,0 

 

Брой съоръжения 

МЗХ - средства от 

държавния 

бюджет 

4.5. Разходи за паспорти, 

анализ на риска, анализ 

за експлоатацията на 22-

та комплексни и значими 

язовира  

 

 

2,0 

 

 

Брой съоръжения 

 

МЗХ - средства от 

държавния 

бюджет 

4.6. Разработване на 

методични материали, 

свързани с 

проектирането и 

експлоатацията на 

напоителните системи и 

съоръжения 

 

 

0,3 

 

Брой програми, 

методични и др. 

материали 

 

 

МЗХ - средства от 

държавния 

бюджет 

5. Стимулиране 

пестеливото използване 

на водата за напояване на 

земеделските култури 

   

5.1.  Усъвършенстване на 

технологичните и 

технически методи и 

средства за напояване на 

земеделските култури; 

Въвеждане на добри 

практики  

 

 

3,0 

 

Брой нови и 

усъвършенствани 

методи и средства 

 

МЗХ - средства от 

държавния 

бюджет, 

Средства на зем. 

производители 

5.2. Реализиране на 

програма и дейности по 

изграждане на водомерни 

съоръжения за  

измерване на подаваната 

от доставчиците вода на 

потребителите 

 

 

 

2,0 

 

 

 

Брой съоръжения 

МЗХ - капиталови 

разходи  от 

държавния 

бюджет, 

 Средства на зем. 

производители 

5.3. Инвестиции за 

намаляване загубите на 

вода в напоителните 

системи и съоръжения 

 

2,0 

Брой съоръжения, 

намаление на 

загубите на вода (%) 

 

МЗХ - капиталови 

разходи от 

държавния 

бюджет, 

Средства на зем. 

производители 

5.4. Възстановяване на 

съществуващи и 

изграждане на нови 

водовземни съоръжения 

 

 

1,0 

 

 

Брой съоръжения 

 

МЗХ - средства от 

държавния 

бюджет 

6. Подпомагане 

сдруженията за 

напояване и земеделските 

производители-
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водоползватели  

6.1. Разработване на 

нормативни и методични 

материали за поддържане 

и експлоатация на 

напоителната 

инфраструктура и за 

ефективно използване на 

водата от сдруженията за 

напояване и земеделските 

производители-

водоползватели 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

Брой нормативни и 

методични 

материали 

 

 

 

 

 

МЗХ - средства от 

държавния 

бюджет 

6.2. Инвестиции за 

публично-частно 

партньорство при 

изграждане и ремонт на 

хидромелиоративен фонд 

(вътрешно-каналната 

напоителна мрежа, 

съоръжения и 

оборудване), предоставен 

за ползване  

 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

Брой съоръжения 

 

МФ и МЗХ - 

средства от 

държавния 

бюджет, 

Средства на 

участници в 

сдруженията за 

напояване 

6.3. Реализиране на 

образователна програми 

за обучение на 

земеделските 

производители-

водоползватели по 

проблемите на 

напояването, за 

използване на иновации 

и въвеждане на добри 

практики за напояване 

на земеделските култури 

 

 

 

0,2 

 

 

 

Брой семинари за 

обучение, 

предоставени 

съвети и др.  

 

 

 

 

МЗХ - средства от 

държавния 

бюджет, 

ПРСР 

6.4. Предоставяне на 

консултации и на 

техническа и 

технологична помощ на 

сдруженията за 

напояване и земеделските 

производители-

водоползватели  

 

 

 

0,3 

 

 

Брой на 

сдруженията и 

земеделските 

производители, 

брой услуги 

 

 

 

МЗХ - средства от 

държавния 

бюджет, 

ПРСР 

6.5. Провеждане на 

курсове за запознаване на 

местната власт и 

арендаторите с 

възможностите на 

сдруженията за 

напояване  

 

 

 

0,3 

 

 

Брой курсове и 

семинари  

 

 

МЗХ - средства от 

държавния 

бюджет 

7. Развитие на научната 

дейност, подготовка на 

специалисти и 
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повишаване 

квалификацията на 

работещите в областта на  

хидромелиорациите  

7.1. Провеждане на 

проучвателна и 

научноизследователска 

дейност по проблемите на 

хидромелиорациите 

 

 

1,5 

Брой 

проекти/решени 

проблеми, брой 

изготвени 

материали 

 

МЗХ - средства от 

държавния 

бюджет 

7.2. Повишаване 

квалификацията на 

работещите в областта на 

хидромелиорациите  

 

0,5 

Брой специалисти, 

курсове, 

докторантури 

 

МЗХ - средства от 

държавния 

бюджет 

7.3. Стимулиране 

подготовката на кадри за 

работа в областта на 

хидромелиорациите  

 

1,5 

Брой завършили 

висши учебни 

заведения, 

магистратури 

МЗХ - средства от 

държавния 

бюджет 

 

8. Създаване на 

устойчива околна среда в 

хидромелиоративните 

системи и подпомагане 

развититето на селските 

райони  

 

 

2,5 

 

Брой разработки, 

създадени системи, 

мрежи и др. 

 

 

МЗХ - средства от 

държавния 

бюджет 

 

                               ОБЩО 

 

 

308,40 млн. лв 

  

 

                

 

VІІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА  

 

Успешното реализиране на Програмата освен с осигуряването на представените  

финансови средства е свързано и с изпълнението на предвидените действия и мерки за 

преодоляване на негативните страни и тенденции в хидромелиорациите и поливното 

земеделие на страната от една страна, и от друга - с ефективното и целенасочено усвояване 

на средствата, изискващо непрестанен натиск за прозрачност и информираност по всички 

схеми и програми.  

Необходими и предопределящи условия остават и развитието на земеделието и 

запазването на макроикономическата стабилност в страната. 

 

Изпълнението на Програмата ще осигури: 

 

- преодоляване на формиралите се неблагоприятни тенденции в състоянието на 

управлението и използването на изградената инженерна напоителна инфраструктура и 

такава за предпазване на земеделски земи, населени места и национална инфраструктура 

от вредното въздействие на водите    

- възстановяване на съоръженията за доставка на вода за анпояване на 

земеделските кулутри 

- възстановяване на съоръженията за предпазване на земеделските земи от заливане 

и подобряване на ефективността на съществуващите отводнителни системи 



 81 

- устойчиво развитие на хидромелиорациите чрез увеличаване на обхвата на 

напояваните земи, което ще доведе до увеличаване на количеството и подобраване на 

качеството на получаваната земеделската продукция 

- намаляване на разходите за вода при отглеждането на  различните земеделски 

култури и повишаване на ефективността на поливното земеделие  

- прилагане на добри практики за напояване на земеделските култури 

- въвеждане на нови технически средства за напояване на културите и предпазване 

на земеделските земи и стопанската инфраструктура от наводнения  

- предпазване на водните ресурси от замърсяване от земеделското производство  и 

постигането на европейските изисквания и стандарти за качество на водите  

- укрепване на изградените сдружения за напояване и превръщането им в 

жизнеспособни пазарно ориентирани стопански единици 

- подобряване на взаимодействието между различните институции, работещи в 

областта на хидромелиорациите и поливното земеделие  

 

Това ще доведе до: 

 

- постигане на устойчиво развито и конкурентноспособно земеделско производство с  

увеличаване на напояваните площи и на добивите от земеделските култури при 

гарантиране получаването на стабилна растениевъдна продукция при рязко ограничаване на 

неблагоприятното въздействие на климатичните фактори през различните в климатично 

отношение години 

- ограничаване или предотвратяване на стресовото въздействие на засушаванията и 

недостига на вода за земеделските култури и преодоляване на вредното въздействие на 

водите върху земеделските земи и селските райони при другите екстремни климатични 

прояви - наводненията, преовлажняването на земеделските земи и др. 

- разумното и пестеливо изразходване на водни ресурси в земеделието на страната 

- повишаване ефективността на производството чрез рационално използване на 

системите и съоръженията за напояване 

- уедряване на земеползването, повишаване на концентрацията и специализацията на 

производството  

- производство на конкурентноспособна  продукция, отговаряща на европейските 

изисквания и стандарти за качество 

- повишаване на технологичното равнище на производството чрез широко 

въвеждане на иновации в поливното земеделие 

- подобряване на качеството на продукцията чрез въвеждането на добрите 

земеделски практики и спазване на агротехническите изисквания, в т.ч. напояване на 

земеделските култури, и др.  

- укрепване на земеделските стопанства и превръщането им в жизнеспособни 

пазарно ориентирани стопански единици 

 

Предвид на очакваното през следващите години подобряване на технологичното 

равнище на земеделското производство в България, адаптирано към промените в климата, 

както и на направените последни прогнози за увеличаване на площите на основните овощни, 

зеленчукови, технически и зърнено-житни култури в периода 2009-2013 г. (данни от  

Стратегия за развитие на овощарството и зеленчукопроизводството в България за периода 

2009-2013 г., Програма за развитие на зеленчукопроизводството и картофопроизводството  в 

България за периода 2009-2013 г. и др. програми) на базата на официалната статистическа 

информация, събирана от МЗХ, дирекция ”Агростатистика” (”Преброяване на земеделските 

стопанства в България  през 2003 г. ”, ”Структура на земеделските стопанства в България 

2005 г. и 2007 г. ” и ”Производство на плодове”), се предлагат прогнозни показатели за 

развитието на напояването в страната (Таблица 19).  
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В прогнозния размер на напояваните площи за периода до 2013 г. са включени площи 

на всички земеделски производители и други водоползватели, получаващи вода за напояване 

на земеделските култури от търговските дружества към МЗХ, стопанисващи съоръженията 

изградени с държавни средства и от други оператори, предоставящи услугата “водоподаване 

за напояване”, сдружения за напояване, индивидуални водоползватели със собствени 

водоизточници и т.н.     

В прогнозата е заложено увеличение на поливните площи за периода, което 

неминуемо ще доведе до увеличаване на реколтираните площи със земеделски култури, 

увеличаване на средните добиви и на производството от тях. Особено осезаемо това ще се 

усети при производството на зеленчуци и плодове, свързано със задоволяването на пазара с 

такива продукти и осигуряването на суровинната база на преработвателните предприятия.  

 

 

                                                                                         Таблица 19 

                Прогнозни показатели  за устойчиво развитие на  

                      напояването за периода 2009-2013 г. 

 

 

 

Година 

Площ на 

реално 

напоявани 

земеделски 

земи, дка 

Подадени  

обеми вода 

за 

напояване, 

млн. м
3
 

Действащи 

сдружения за 

напояване, 

брой 

2009  780 000 564 87 

2010   820 000 580 97 

2011  870 000 592 115 

2012  950 000 632 145 

2013  1 050 000 668 220 

 

 

Същевременно всички изградени в страната съоръжения за предпазване от вредното 

въздействие на водите извън границите на населените места – отводнителни системи, 

защитни диги, корекции на реки и ретензионни язовири, ще бъдат приведени в добро 

експлоатационно състояние и ще могат да изпълняват своето предназначение.  

 

 

ІХ. РОЛЯ И ПОДКРЕПА НА ДЪРЖАВАТА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

       ПРОГРАМАТА 

 

Програмата за възстановяване и развитие на хидромелиорациите е възможно да бъде 

реализирана само с активната подкрепа, целенасочено участие и водеща роля на държавата.   

Ролята на държавата ще се изразява главно в ресурсно осигуряване на изпълнението 

на различни аспекти на дейностите и мерките на Програмата, в т.ч. законодателните, 

нормативните, финансово-икономическите, организационно-технологичните и техническите.     

Безпорно с най-съществен принос за реализирането на Програмата ще бъде 

финансовата и кадровата подкрепа на държавата за: 

- развитие на  хидромелиорациите като цяло 

- възстановяване на хидромелиоративните системи и съоръжения 

- преструктуриране на управлението на хидромелиорациите 

Подкрепата на държавата за развитието на хидромелиорациите като цяло  ще се 

изрази главно в разработването и използването  на стратегически и законодателни 

документи, свързани с определяне на мястото на подсектора в общите стратегически 
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документи за развитието на българското земеделие, селските райони и икономиката на 

страната.  

В това направление предстои създаването на нова и актуализиране на  действащата 

законова и подзаконова нормативна уредба в областта на хидромелиорациите, като 

Стратегия за развитие на хидромелиорациите в България до 2020 г., нов Закон за 

хидромелиорациите, поправки в действащите Закон за сдружения за напояване и Закон за 

устройство на територията, новите наредби за мерките 125 и 126 от Програмата за развитие 

на селските райони 2007-2013 г.. Предстоят също да бъдат създадени и редица отраслови 

нормативни документи, като методика за определяне цената на услугите “водоподаване за 

напояване” и “водоотвеждане при отводняване”, актуализирани технически норми за 

проектиране и изграждане на  хидромелиоративни системи и съоръжения,  методика за 

оценка дейността на сдруженията за напояване и др. 

Подкрепата за възстановяването на хидромелиоративните системи и 

съоръжения се изразява преди всичко в организиране, финансиране, разработване, 

приемане, въвеждане и т.н. на следните дейности по:  

 - изпълнение на ремонтно-възстановителни работи на съоръженията за предпазване от 

вредното въздействие на водите, в т.ч. изготвяне и реализиране на дългосрочна 

инвестиционна програма, подобряване на ефективността в управлението и използването на 

изградените отводнителни системи и съоръжения, усъвършенстване на технологичните и 

технически средства за отводняване на земеделските земи с преовлажнени почви, 

подобряване на проводимостта на корегираните участъци на реките, изграждане на 

противоерозионни съоръжения по речните легла, почистването на дунавските диги и 

корекциите на реки от дървесна и храстовидна растителност, увеличаване размера на 

предпазваните от заливане територии чрез изграждане на нови инженерни съоръжения, 

ограничаване изземването на инертни материали от реките, подобряване на мрежата за 

следене на водния отток в реките и др.  

- изпълнение на ремонтно-възстановителни работи и ново строителство на  

съоръжения за доставка на вода за напояване, в т.ч. изготвяне и реализиране на дългосрочна 

инвестиционна програма с приоритет при язовири и основни напоителни съоръжения, 

подобряване на ефективността в управлението, ремонт и възстановяване функционалността 

на амортизирани напоителни мрежи и съоръжения, реконструкция и модернизиране на 

икономически ефективни напоителни  съоръжения 

- осигуряване на устойчива околна среда в хидромелиоративните системи и 

подпомагане развитието на селските райони, в т.ч. с използване на еколосъобразни начини и 

средства за мелиориране на земеделските земи и за напояване на земеделските култури, на 

съвременни методи и средства за опазване на водите и почвите в мелиорираните земеделски 

земи от замърсяване, наблюдение на климатичните фактори за вземане на правилни 

управленски решения за намаляване вредното въздействие на водите, подобряване на мрежа 

за следене на водния отток в реките с оглед прогнозиране на наводненията и засушаванията, 

прилагане на подходящи агротехнически мероприятия за повишаване на ефекта от 

напояването и за подобряване на плодородието на почвата и т.н. 

Към подкрепата за преструктуриране на управлението в хидромелиорациите 

могат да бъдат отнесени следните дейности:  

- подобряване управлението на хидромелиорациите, в т.ч. преструктуриране на 

собствеността на изградения хидромелиоративен фонд, подобряване качеството на 

хидромелиоративните услуги, разпореждане с трайно неизползваните и амортизирани 

хидромелиоративни съоръжения държавна собственост, разпореждане със съоръженията от 

т.н. “незавършено строителство”, преструктуриране на експлоатацията на 

хидромелиоративните системи и съоръжения  прилагане на адекватна финансова и 

икономическа политика при предоставяне на хидромелиоративните услуги на 

потребителите, създаване на кадастър на хидромелиоративните съоръжения и на 
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мониторингова система в мелиорираните земеделски земи, прилагане на нови схеми на 

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

- осигуряване на пестеливо използване на ресурсите при напояване на земеделските 

култури, в т.ч. реализиране на програма и дейности по изграждане на водомерни съоръжения 

за  измерване на подаваната от доставчиците вода на потребителите, усъвършенстване на 

технологичните и технически методи и средства за напояване на земеделските култури, 

прилагане на водо- и енергоспестяващи технологии и техники (добри практики) и на 

рационални и икономически обосновани поливни режими на напояваните култури, 

извършване на ремонтни работи за намаляване загубите на вода в напоителните системи и 

съоръжения, възстановяване на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за 

максимално улавяне и оползотворяване на речния отток  

- подпомагане и насърчаване  на сдруженията за напояване и на земеделските 

производители-водоползватели, в т.ч. създаване на предпоставки за стимулиране 

организираното напояване чрез създаване и функциониране на сдружения за напояване, 

възстановяване на вътрешно-каналната напоителна мрежа и оборудването, реализиране на 

образователни програми за обучение по проблемите на напояването и отводняването с цел 

придобиване на необходимите познания и умения при управлението и експлоатацията на 

хидромелиоративната инфраструктура и за използване на иновации и въвеждане на добри 

практики за напояване на земеделските култури, провеждане на курсове за запознаване на 

местната власт и арендаторите с възможностите на сдруженията за напояване, оказване на 

техническа и технологична помощ, предоставяне на  специализирани съвети и актуална 

информация по основни въпроси от областта на хидромелиорациите, разработване на 

нормативни и методични материали, свързани с правилното и безопасно поддържане и 

експлоатация на хидромелиоративната им  инфраструктура 

- изпълнение на необходимата научно-приложна дейност, подготовка на специалисти 

на средно и висше ниво и преквалификацията на работещите в областта на  

хидромелиорациите, в т.ч. за използването на нови съвременни технологии и материали за 

възстановяването и  строителството на хидромелиоративните системи и съоръжения, 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 и на нови и 

усъвършенствани водо- и енергоспестяващи технологии и техники за напояване и др.   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


