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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Възраждането на българското земеделие е една от приоритетните цели на 

правителството, аграрната политика на което е насочена към създаване на конкурентно, 

експортно ориентирано и екологосъобразно устойчиво земеделие. Конкретизацията на тази 

цел понастоящем намира израз в осъществяването на комплекс от мерки в целия спектър на 

проблемите в този важен за икономиката на страната отрасъл.  

Постигането на тази цел не може да се осъществи без възстановяването, 

преструктурирането и развитието на поливното земеделие. Същото в близкото минало е 

осигурявало над 50 % от земеделската продукция в страната. На поливни площи са 

отглеждани голяма част от интензивните култури, фуражните култури за животновъдството 

и такива, продукцията от които е била предназначена за износ. 

В момента поливното земеделие и всички необходими дейности, свързани с 

напояването и отводняването на земеделските земи, са значително засегнати от настъпилите 

обществено-икономически промени при прехода към пазарно ориентирана система и 

провежданата аграрна реформа. Поради редица обективни и субективни причини през 

последните години интересът към напояването силно намаля, като е налице трайна 

тенденция за годишно напояване на по-малко от 10% от общо изградените поливни площи в 

страната. 

Посоченото обуславя необходимостта от предприемане на своевременни мерки за 

възстановяване и преструктуриране на поливното земеделие съобразно новите 

организационно-икономически условия и изисквания на земеделското ни производство. 

Изключително важно е още сега да се очертаят ясно целите и насоките на това 

преструктуриране и развитие, да се формулират основните задачи, които трябва да се решат 

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

реформите в напояването като част от общата структурна реформа, провеждана в 

земеделието на България. 

 

II. МОТИВИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

Необходимостта от разработването на стратегия за развитие на поливното земеделие се 

обуславя от: 



 4 

*  липсата на съвременна и ясна концепция за развитие на напояването и отводняването 

като част от общата политика в областта на земеделието и за единно управление на водите в 

България 

*  значителното изоставане на реформата в поливното земеделие в сравнение с 

осъществяваните промени в другите сектори на икономиката и в областта на водите  

*  изключително ниския процент на използване на съществуващите напоителни 

системи през последните 10 години. 

*  неадекватността на заложените концепции в разработените през минали години 

програми за развитието на хидромелиорациите и несъответствие на съществуващата 

законова уредба с настъпилите обществено-политически и икономически промени в страната 

след 1989 г. 

*  критичното физическо състояние на изградената разпределителна и част от главната 

доставна напоителна инфраструктура, получено в резултат на влошеното опазване, 

стопанисване, подържане и използване 

*  необходимостта от адаптиране на управлението на напояването към формиращите се 

пазарни отношения и частна собственост на земеделските земи 

*  нeобходимостта от разработване на подходяща законова и нормативна рамка за 

управление 

Разработването на такава стратегия е необходимо и е продиктувано от интересите на 

държавата.  

 

III. ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

Българското земеделие, включително поливното, може да се възроди единствено в 

условията на частна собственост върху земята и средствата за земеделско производство. На 

тази основа е формулирана аграрната политика на правителството с оглед създаването на 

устойчиво и конкурентно земеделие в страната.  

Насоките и пътищата за преструктуриране и развитие на поливното земеделие следва 

да отчита тези стратегически цели и заложените в Програмата "България 2001" на 

Правителството на Република България за периода 1997 - 2001 г. основни насоки и 

приоритети за развитие общо на земеделието. 
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IV. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

Разработването на стратегията има за цел да определи насоките и обхвата на 

структурната реформа в областта на напояването и отводняването, в т.ч. изясняване на 

въпросите, свързани със собствеността, използването и управлението на изградената и 

новоизгражданата хидримелиоративна инфраструктура. 

В резултат на реализирането на тази стратегия трябва да се постигне: 

*  възраждане на напояването в България в икономически оправдания размер на 

изградената инфраструктура 

*  подобряване използването на водните и поземлени ресурси в селското стопанство 

*  постигане на устойчиво екологосъобразно и пазарно ефективно поливно земеделие 

Освен това, на базата на обективните агроекологични и пазарни фактори на 

производството, ще се извърши ефективно продуктивно преструктуриране на 

растениевъдството в страната при поливни условия. 

 

V. СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОЛИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ И  

     ХИДРОМЕЛИОРАЦИИТЕ 

 

V.1. Институционална рамка 

 

С проблемите на напояването и отводняването през последните години се занимават на 

различно равнище следните институции: 

*  Министерство на околната среда и водите (МОСВ), отговарящо за определяне на 

държавната политика в областта на управлението и опазване на водите, планиране на 

водните ресурси и разрешаване тяхното използване. На регионално равнище МОСВ 

провежда своята дейност чрез четири структури (басейнови дирекции). 

*  Министерство на земеделието и горите (МЗГ) - за формиране и прилагане на 

държавната политика в областта на поливното земеделие и хидромелиорациите. Отдел “ 

Инвестиционна политика” разработва годишните програми за инвестициите, възлага и 

контролира изпълнението им, осигурява необходимите средства.  

*  "Напоителни системи"-ЕАД, осъществяващо доставка на вода за напояване и други 

цели на различни водопотребители - земеделски производители и кооперации, общини, 

промишленост и др., поддържане, експлоатация и управление на главната напоителна и 
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отводнителна мрежа и основните съоръжения. Дружеството има 22 регионални предприятия 

в страната. 

*  "Агроводивест"-ЕАД - по договор с МЗГ извършва инвестиционната дейност – 

предлага хидромелиоративните обекти за включване в годишната програма и след 

одобряването й провежда търгове, сключва договорите за проектиране и строителство и 

извършва разплащанията след провеждането на инвеститорския контрол на обектите. 

*  “Водпроект” – ЕАД и “Водно стопанство” – ЕАД и други частни фирми – за 

проектиране и строителство на хидромелиоративните съоръжения. 

*  Институт по хидротехника и мелиорации и Опитна станция по поливно земеделие 

(Стара Загора) от системата на Селскостопанска академия, катедра “Хидромелиорации” към 

Университета по архитектура, строителство и геодезия, София, катедра “Мелиорации и 

геодезия” към Висшия селскостопански институт, Пловдив - за извършване на научни и 

научно-приложни изследвания, обучение и научно обслужване на поливното земеделие. 

Източник за финансиране на дейностите, свързани с проектирането, ремонта, 

строителството и експлоатацията на хидромелиоративната инфраструктура е държавния 

бюджет чрез субсидия. “Напоителни системи” – ЕАД получава субсидия за издръжка на 

съоръженията с общонационално значение и за охрана на хидромелиоративната 

инфраструктура.  

Контрол за състоянието на съоръженията за борба с наводненията се упражнява от 

“Гражданска защита”, която осигурява средства за покриване на част от щетите, причинени 

от аварийни ситуации. 

Хидромелиоративната инфраструктура (малки язовири, канали и други съоръжения), 

изградена със средствата на общините и бившите кооперативни стопанства, съгласно Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и Закона за водите, са публична 

общинска собственост и е възможно да се използва в концесионен режим. 

Тази институционална структура следва да се промени, като се адаптира към 

съвременните принципи за използване и управление на водите и в частност - на 

хидромелиорациите и поливното земеделие. Заедно с това е необходимо да се 

усъвършенстват и конкретизират институционалните връзки и отношения, както и да се 

подобри и допълни законовата и нормативната база в областта на напояването. 

 

V.2. Размер и състояние на изградената хидромелиоративна  

        инфраструктура 
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До 1989 г. в страната са били изградени хидромелиоративни системи и съоръжения за 

напояване на около 12,5 млн. дка земеделски земи, които са представляващи 26 % от 

обработваемите площи. В 8,8 млн. дка са инвестирани държавни средства, а в останалите 3,7 

млн.дка инвестициите са били на бившите кооперативни стопанства и агро-промишлени 

комплекси. Общо са били изградени 235 технологично обособени напоителни системи и 

полета, със 160 големи язовира и над 2000 микроязовира. От напояваните в миналото площи 

около 53 % са поливани гравитачно, а останалите 47% - помпено, в т.ч. чрез дъждуване 46% 

и 1% с капково напояване. 

В границите на напояваните площи са били построени 40 броя дренажни системи за 

отводняване на обща площ от 1,32 млн. дка. Освен това, извън границите на населените 

места, са били корегирани 3 200 км реки и са били изградени 262 км предпазни диги по р. 

Дунав и вътрешните реки, с които са предпазени от заливане площи в размер на 1,66 млн. 

дка.  

Техническото състоянието на голяма част от главните съоръжения (язовири, 

водохващания, помпени станции), транспортните и разпределителни мрежи (канали, 

деривации, тръбопроводи) на хидромелиоративните системи е сравнително добро. Подобно е 

състоянието и на съоръженията с общонационално значение (диги, корекции на реки, 

ретензионни язовири, отводнителни съоръжения). Независимо от това поради липса на 

възможности за тяхната охрана, през последните години е налице разрушаване и разграбване 

на цели съоръжения или части от тях, което не позволява нормалното им функциониране. 

Запазената до сега хидромелиоративна инфраструктура се стопанисва и охранява от 

“Напоителни системи” - ЕАД. 

Хидромелиоративната собственост на бившите селскостопански организации (т.н. 

вътрешна канална мрежа) е в много лошо състояние, а на места вече не съществува. 

Причината е проявената безстопанственост и последващото я разграбване. 

Според проведената в края на 1996 г. оценка, размерът на годните в техническо 

отношение площи за напояване в страната са намалели на кръгло 6,2 млн. дка, а за 

отводняване - на 1,2 млн. дка. 

Финансирането до сега на възстановителните работи както на вътрешно-каналната 

мрежа, така и на съоръженията от главната напоителна мрежа, е извършвано от фонд 

“Мелиорации”, а от 1999г. – от субсидия от бюджета по програми, изготвени от МЗГ. 

В момента е започнал процес на прехвърляне на отговорността за поддържането на 

вътрешно-каналната мрежа на сдруженията на водоползвателите, който е обхванал площ от 
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около 1 млн. дка. Предстоящо е изготвянето и приемането на специален Закон, който ще 

урежда устройството и дейността на формиращите се в момента сдружения за напояване. 

 

V.3. Използваемост на хидромелиоративната инфраструктура 

 

Размерът на реално полятите площи в страната след 1989 г. намалява непрекъснато, 

като през последните години е налице трайна тенденция за използване на по-малко от 10 % 

от технически годните за напояване площи. Причините за това са коплексни, като основните 

от тях са: неблагоприятни за земеделието кредитни и пазарни условия; недостатъчно 

използване на хидромелиоративните фондове и унищожаване на голяма част от вътрешно-

каналната мрежа или разграбване на поливната техника, на част от помпените станции и 

другите хидромелиоративни съоръжения, поради несъвършенствата в първоначално приетия 

Закон за земята и изискващи заплащане на всички подобрения, включително на 

хидромелиоративните съоръжения; прилагане на неподходяща структура на културите в 

поливните площи; високи разходи за напояването поради несъответствие на параметрите на 

системите и на условията на тяхната експлоатация с изискванията на пазарната икономика и 

частното стопанисване на земята; липса на интерес към развитие на земеделското 

производство; висока средна възраст на населението в селата. 

Независимо от това, в момента реалните възможности на технически годните 

напоителни системи няколкократно превишават използваните.  

 

V.4. Използвана вода за напояване 

 

До 1989 г. напояването е било най-големият консуматор на вода в страната (3035 % от 

общото водопотребление). През същата година са използувани над 4 млрд. куб. м. водни 

маси, получени от води във вътрешността на страната, р.Дунав и подземни източници. През 

последните години водопотреблението за напояване е намаляло значително, като през 1995 г. 

то е едва 197 млн. куб.м., а напоследък - 1996-1998г. - средногодишно 160-170 млн. куб. м. 

От водоизточници с напоително предназначение продължава подаването на водни обеми за 

промишлеността и рибовъдството, размерът на които също е претърпял значителни промени. 

 

V.5. Напоявани култури 
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Основните култури, които са били отглеждани на поливни площи, са царевицата, 

фуражните, индустриалните и овощните култури, зеленчуците и по-малко житните култури.  

Настъпилите промени в организационно-икономическите условия на земеделското 

производство, липсата на широк външен пазар и недостатъчните грижи за поддържане на 

хидромелиоративните системи, доведоха до ограничаване на напояването само при площи с 

зеленчуци, овощни насаждения и други доходни култури. Налице е трайна тенденция на 

отглеждане главно на пшеница (около 32 % от общо напояваните площи), царевица (17 %), 

слънчоглед (9 %) и някои други култури, които изискват по-малки разходи на труд и дават 

сравнително добра реколта в години с нормални атмосферни валежи.  

 

V.6. Финансово-икономически аспекти на експлоатацията на 

       хидромелиоративната инфраструктура 

 

Значителното намаляване на напояваните площи и намаленото търсене на вода в 

страната през годините след 1989 г. доведоха до възникването на редица финансово-

икономически проблеми в "Напоителни системи"-ЕАД, свързани с поддържането, 

експлоатацията и опазването на изградената хидромелиоративна инфраструктура. В резултат 

на това и поради неблагоприятната обща икономическа конюктура, събираните от 

Дружеството за покриване на разходите си мелиоративни такси и цената на водата за 

напояване нарастват постоянно. Същите са предмет на критика и спорове от страна на 

земеделските производители и представляват една от пречките за използване на 

хидромелиоративните съоръжения. Поради това Дружеството има големи трудности за 

събирането на таксите и плащането на поливната вода, което поставя в още по-затруднено 

положение финансовата му политика. 

"Напоителни системи"-ЕАД събира от собствениците и ползвателите на поливни и 

отводнявани земи фиксирани такси, одобрявани всяка година от Министерския съвет, които 

покриват само част от годишните разходи на Дружеството за поддържане и опазване на 

главните съоръжения и разпределителните мрежи в напоителните и отводнителни системи. 

Цената на водата също се определя всяка година, но тя покрива само част от разходите за 

доставката й. Останалите средства се осигуряват от други, допълнително развивани в 

Дружеството дейности. Цената е диференцирана по райони, начини на доставка и височина 

на помпено подаване. В системата на Дружеството се извършва подпомагане на клоновете с 

висока себестойност на водата за сметка на преразпределение на общите му приходи. Тази 

финансово-икономическа политика се провежда и по отношение осигуряването на средства 
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за опазване на хидромелиоративните съоръжения и за други дейности в отделните клонове 

на Дружеството. 

Може да се каже, че една от основните причини за неблагоприятното финансово 

състояние на експлоатацията на хидромелиоративния фонд са ниската използваемост на 

хидромелиоративните системи, поддържането и опазването на които е свързано със 

значителни средства. 

 

V.7. Законодателна основа на поливното земеделие и хидромелиорациите 

 

Въпросите за управлението и опазването на водните ресурси в България, в т.ч. и тези в 

селското стопанство, са уредени в Конституцията, Закона за водите (юли 1999г.), Закона за 

опазване на водите и почвата от замърсяване (1963г.), Закона за опазване на околната среда 

(1991г.) и редица други нормативни и поднормативни актове. Водните ресурси са държавна 

собственост и държавата контролира тяхното използуване и опазване. 

Според изискванията на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, 

земеползвателите са задължени да опазват всички съществуващи хидромелиоративни 

системи и съоръжения от общата и обществена инфраструктура, намиращи се в техните 

земи. 

 

VI. РАЗРАБОТЕНИ ДОСЕГА СТРАТЕГИИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА 

     РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХИДРОМЕЛИОРАЦИИТЕ 

 

Първата програма от 1920 г., заедно с приетия тогава Закон за водите и водните 

синдикати, поставя началото на мащабно изграждане на хидромелиоративни системи и 

съоръжения за предпазване на земеделски земи от наводнения. По-късно, в разработените 

водостопански планове и инвестиционни програми през периода 1944 - 1989 г. (Единен 

водостопански план и Генерална схема,1979г.; Генерална схема за комплексно използване и 

опазване на водните ресурси,1979г. и актуализация през 1986 г.; Комплексна целева 

програма за ускорено развитие на поливното земеделие в България до 1995 г.,1984 г. и 

актуализация през 1988 г.) са заложени виждания, концепции и конкретни мерки за развитие 

на напояването, отразяващи условията в  планово управляваното селско стопанство. Всяка от 

тези разработки е дала тласък на развитието на напояването в страната, но до постигане на 

заложените показатели и срокове при тяхната реализация не се е стигало. 
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От 1989 г. досега са разработени няколко материала за развитие на напояването 

(Преглед на напояването в България, ФАО/Световна банка, 1991г.; Преглед на управлението 

и инвестирането в напояването, ФАО/Световна банка, 1994г.; Техническа помощ за 

напояването, Програма ФАР/Кранфийлд университет, Колеж Силсоу, 1995г.; Прогноза за 

развитието на хидромелиорациите и поливното земеделие до 2010г., ИХМ-ССА, 1996г.; 

Стратегия за развитие на земеделието и хранителната промишленост до 2020 година, ИИСС-

ССА, 1997г.; Национална стратегия за развитие използването на водните ресурси и опазване 

водите в Република България, МС/МОСВ, 1997г.; Проект за възстановяване и приватизация 

на напояването - Паметна записка, Световна банка, юли 1998г.; Програма за оздравяване и 

преструкуриране на напоителните системи в България, “Напоителни системи” - ЕАД, 1998г.). 

Някои от тях, отчитайки обществено-политическите и икономически промени в страната, 

към момента на тяхното изготвяне, предлагат различни решения за възстановяване и 

преструктуриране на дейностите, свързани с напояването. Конкретните действия и 

постигнатите резултати обаче са твърде малко. 

В момента се формират нови условия в земеделието в резултат на провежданите 

реформи, които поставят други изисквания към неговото преструктуриране и налагат 

промяна и на подходите за възстановяване и развитие на поливното земеделие.  

 

VII. ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОЛИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ И  

     НА ХИДРОМЕЛИОРАЦИИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА 

 

VII.1. Принципни положения 

 

Формирането на стратегията се основава на следните принципи: 

*  съобразяване на дейностите, свързани с финансирането, изграждането, 

експлоатацията и подържането на напоителните и отводнителни системи и съоръжения, с 

изискванията на пазарната икономика и частната собственост на земеделските земи 

*  зачитане интересите на земеделските производители, осигуряване прякото им 

участие в управлението на напояването и отводняването, стимулиране дейността на техните 

сдружения 

*  постепенна приватизация на изградената напоителна и отводнителна 

инфраструктура, без големите язовири и транспортни съоръжения и обектите с 

общонационално значение  
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*  децентрализация и демонополизация на институционалната структура в 

управлението 

*  разглеждане на речния басейн като основна единица за управление на водите 

*  разглеждане на технологично обособените напоителни и отводнителни системи като 

основни единици за управление на хидромелиоративната инфраструктура  

*  съобразяване развитието на напояването с възможностите на наличните водни 

ресурси и тяхното общо и устойчиво развитие 

*  осигуряване на екологосъобразно използване, опазване и устойчиво управление на 

водните ресурси в напоителните и отводнителни системи 

*  производствено преструктуриране на поливното земеделие на основата на 

агроекологичния и пазарния подход. 

 

VII.2. Субекти в хидромелиорациите 

 

Поливното земеделие включва комплекс от организационни и технологични дейности, 

свързани с производството на земеделски култури в условията на напояване/отводняване. То 

е неделима част от общото земеделие в даден район или територия, тъй като в определени 

периоди от време или за определени култури тези дейности може и да не се извършват. 

В процеса на напояването участвуват два субекта (физически или юридически лица): 

  консуматори на вода - земеделски производители, които са купувачи на вода и са 

собственици на напояваната земя 

  доставчици на вода - лицата, собственици или ползватели на:  

 напоителните системи, които посредством различни съоръжения (канали, 

тръбопроводи, помпени станции и т.н.) отделят вода от даден воден обект (река, язовир, 

подземни водоизточници), извършват нейното транспортиране и разпределение и я подават 

за ползване 

 отводнителните системи, които чрез съответни съоръжения събират и отвеждат 

излишната вода от земеделските земи до водоприемниците. 

Отношенията между двата субекта - консуматори и доставчици, са чисто пазарни. 

Консуматорите на вода заплащат на доставчиците разходите за доставката на водата по 

надлежно определена цена. 

Отношенията между доставчика на вода и собственика на водния обект, от който се 

отделя водата, се определя от Закона за водите и Закона за концесиите. 
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По икономически и организационни съобръжения земеделските производители 

образуват сдружения за напояване, а в по-късен етап - и на обединения на сдруженията. В 

такъв случай купувач на водата става сдружението, което я разпределя между своите 

членове. 

С течение на времето ще настъпи постепенно преливане на двата субекта. Земеделските 

производители, респ. сдруженията за напояване, могат да станат и доставчици на водата, 

като получат концесии или разрешително за водоползване или ползване на съответния воден 

обект. 

 

VII.3. Собственост и използване на хидромелиоративната  

           инфраструктура. Приватизация 

 

Водата като природен ресурс, съгласно разпоредбите на Конституцията, е 

изключителна държавна собственост. 

Сега, според сегашното законодателство, държавата е собственик на естествените 

водни обекти и на водата в тях, а непосредствено право на публична собственост се 

упражнява от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Тази правна постановка 

следва да се запази и в бъдеще. 

По-голяма част от язовирите с комплексно предназначение са собственост на търговски 

дружества с принципал Комитета по енергетика. Останалите язовири с комплексно 

използване и тези, използвани само за напояване, са собственост на търговското дружество 

"Напоителни системи"-ЕАД, с принципал Министерството на земеделието и горите (МЗГ). 

Държавните напоителни и отводнителни системи и съоръжения са също собственост на 

дружеството "Напоителни системи"-ЕАД. То се явява доставчик на вода, независимо от това, 

дали е собственик или не на даден изкуствен воден обект (язовир). То е и отвеждащ водата 

при отводняване на земеделските земи. 

Всички съоръжения за напояване и отводняване, намиращи се в земеделските земи, 

притежавани от отделните производители, но изградени с държавни средства, са капитал на 

държавата или на съответната община. 

Съществува и частна кооперативна собственост върху хидромелиоративните 

съоръжения, изградени със средствата на бившите кооперативни организации (ТКЗС, АПК, 

общини). 

В бъдеще, с постепенното преструктуриране на собствеността върху водните обекти и 

хидромелиоративната инфраструктура, ще нараства участието на частните физически и 
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юридически лица. Този процес следва да се активизира и подпомага посредством държавната 

политика в тази област. 

Публична държавна собственост ще са водите на реките, язовирите и микроязовирите, 

подземните води, както и водите, изтичащи от частни имоти и вливащи се в държавни или 

общински водни обекти. 

Публична държавна собственост следва да е и хидромелиоративната инфраструктура, 

която е от общонационално значение - някои от големите язовири, защитни диги, корекции 

на реки, брегови дренажи и съоръжения за предпазване от наводнения край р. Дунав и 

големите реки във вътрешността на страната, ретензионни басейни, отводнителни 

съоръжения за предпазване на земеделски земи. 

Всички останали хидромелиоративни системи и съоръжения, които са включени сега в 

активите на "Напоителни системи"-ЕАД, в близко бъдеще ще продължават да се управляват 

от държавата. Те обаче ще трябва постепенно да се раздържавяват, в съответствие с етапите 

на структурната реформа в икономиката.  

Частите от главните и разпределителни мрежи и съоръженията на напоителните и 

отводнителни системи - водовземни съоръжения, главни, транспортни и разпределителни 

тръбопроводи и канали, помпени станции и др., които обслужват повече от едно сдружение 

за напояване, могат да: 

*  останат собственост на държавната фирма 

*  бъдат безвъзмездно предоставени по технологичен принцип за ползване (вкл. на 

собстеност) на сдруженията за напояване в зависимост от тяхната готовност и възможности 

да ги поемат 

Напоителната и отводнителна инфраструктура вътре в земеделските земи, независимо 

дали сега тя е държавна или общинска собственост, ще трябва да е собственост на 

съответните земеделски производители. Обслужващата я разпределителна мрежа и 

съоръженията към нея също следва постепенно да се предаде безвъзмездно за общо ползване 

(вкл. на собственост) на собствениците на земеделски земи, организирани в сдружения за 

напояване. 

При приватизирането на хидромелиоративните системи и съоръжения, новите 

собственици следва да получат по съответния ред право на водоползване и на ползване на 

водните обекти. 

Съществуващата инфраструктура, публична държавна собственост, може да бъде 

предоставена на частни лица за ползване чрез концесия.  
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Изграждането на нови, както и модернизацията и реконструкцията на главните 

съоръжения на съществуващите напоителни и отводнителни системи, може да се предоставя 

чрез разрешение за ползване или чрез концесия на сдружения за напояване или на частни 

физически и юридически лица.  

 

VII.4.Управление на напояването и отводняването. Институционална структура 

 

Водите, водните обекти и хидромелиоративните системи се управляват в съответствие 

с държавната политика в областта на водите и със Закона за водите: 

*  Управление на водите и водните обекти. На национално ниво - от Министерски съвет 

и от Министъра на осолната среда и водите. На регионално (басейново) ниво - от 

директорите на басейновите дирекции към МОСВ. 

*  Управление на хидромелиоративните системи. На национално ниво - от Министъра 

на земеделието и горите. На регионално ниво - от собствениците на системите. 

*  Управление на поливния процес и на отводняването - от сдруженията за напояване. 

С преструктурирането на собствеността, държавното участие в управлението на 

напояването/отводняването постепенно ще намалява. В краен вид участието на държавата ще 

се сведе до управление само на водни обекти и водни деривации с междурегионално 

значение, както и на инфраструктурата с общонационално значение. 

При това положение, с появяването на частни инвеститори и водоползватели, 

управлението на части и в следващите етапи на цели напоителни системи, ще премине в 

частни ръце. 

Управлението на напояването и отводняването следва да се извършва по следната 

йерархична схема: 

 

VII.4.1. На национално ниво 

 

А. Министерски съвет 

 

*  приема Националния водностопански план 

*  определя тарифите за такси, събирани за разрешителни за водоползване за целите на 

напояването 

*  определя ограниченията в използването на водите 

*  предоставя концесии за води 
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Б. Министерство на околната среда и водите 

 

*  разработва държавната политика в областта на използването и опазването на водите, 

включително и в областта на напояването, отводняването и предпазването от наводнения 

*  разработва Националния водностопански план, утвърждава плановете за управление 

на речните бесейни, съставя водните и водностопански баланси на страната 

*  издава разрешителни за водоползване и/или ползване на водите 

*  определя реда и начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, 

публична държавна собственост 

*  създава необходимата организация, осигурява финансирането, прави предложение и 

съгласува откриването на процедури за предоставяне на концесии за водостопанските 

системи и съоръжения 

*  организира воденето на водния и водностопанския кадастър, организира и ръководи 

Националната система за мониторинг на водите 

*  одобрява проектните параметри и схеми на водностопанските системи и съоръжения 

 

В. Министерство на земеделието и горите  

 

* разработва и изпълнява държавната политика и програма за производствено и 

организационно преструктуриране на поливното земеделие на основата на агроекологичния 

и пазарния принцип 

*  участва в разработването на Националния водностопански план и в съставянето на 

водните и водностопански баланси за страната в частта, свързана с напояването и 

отводняването 

*  създава кадастър с база данни за напоителните и отводнителни системи и 

съоръжения 

*  подготвя предложения за предоставяне на хидромелиоративни системи и съоръжения 

на концесия 

*  разработва и изпълнява инвестиционната програма в областта на хидромелиорациите 

*  съставя списъците на обектите и дейностите за финансиране от бюджета 

*  организира търгове за сключване на договори за извършване на проектиране, ремонт, 

поддържане и строителство на хидромелиоративни съоръжения с общонационално значение 

и за други дейности 
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*  разрешава търгове и контролиране на документацията за тях при приватизация на 

хидромелиоративните системи и съоръжения, включени в активите на търговските 

дружества с принципал МЗГ 

*  съдейства за образуването и подкрепя дейността на сдруженията за напояване  

*  контролира и координира дейността на сдруженията за напояване и на водните 

търговски дружества 

*  създава регистър и база данни за сдруженията 

*  организира инвеститорския контрол по използването на държавните средства 

*  осигурява информационното обслужване на поливното земеделие 

*  контролира в рамките на своята компетентност, състоянието на водните обекти и 

водностопанските системи и съоръжения, предназначени за напояване и отводняване 

В изпълнението на тези задачи в МЗГ е необходимо да се създадат:  

*  Отдел по управление на напояването с организационни, координиращи и контролни 

функции, осигуряващи нормалната работа в областта на хидромелиорациите, както на 

държавните органи, така и на водните дружества, сдруженията за напояване и земеделските 

производители; ръководи и контролира провеждането на структурните промени в 

напояването в страната. 

*  Инвеститорска дирекция, която освен функциите на сегашния отдел “Инвестиционна 

политика”, след приватизацията на “Агроводинвест” – ЕАД поеме да извършва и 

инвестиционната дейност – ЕТИС, организиране и провеждане на търгове за проектиране, 

ремонт и строителство на хидромелиоративни обекти, сключване на договори с 

изпълнителите и извършване на плащанията. 

За провеждане на тези дейности е целесъобразно МЗГ да има специалисти във всички 

областни земеделски служби в страната. 

Строителният надзор следва да се възлага с договор на фирми, имащи право да 

извършват тази дейност, а инвестиционния контрол – чрез договори от физически лица, 

фирми или съответните общински структури. 

За сега дейността по инвеститорския контрол на всички средства, отпускани от 

държавата за хидромелиоративните обекти, ще се извършва от “Агроводинвест” - ЕАД (до 

неговото приватизиране). След това Дружеството трябва да разшири своята насоченост към 

обща супервайзорска дейност, включително и по обекти извън хидромелиорациите.  

 

VII.4.2. На регионално (басейново) ниво: 
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А. Басейнови дирекции към МОСВ 

 

Директорът на басейновата дирекция: 

*  организира разработването на плановете за управление на съответния басейн 

*  издава разрешителни за водоползване (ползване) за целите на напояването 

*  осъществява дейността на националната система за мониторинг на водите на 

басейново ниво 

*  води водния и водностопанския кадастър и регистрите на издадените разрешителни 

*  събира таксите за разрешителните, които издава 

*  контролира спазването на условията и изискванията на издадените разрешителни и 

на условията на предоставените концесии 

*  осъществява надзор върху състоянието на напоителните и отводнителни системи и 

съоръжения 

За подпомагане дейността на басейновите дирекции се създават басейнови съвети като 

държавно обществена консултативна комисия. 

 

Б. Водни търговски дружества 

 

В следващите няколко години Дружеството “Напоителни системи” ще се запази като 

организация с основна дейност експлоатация на държавния хидромелиоративен фонд. С 

оглед приспособяване към съвременните икономически и организационно-управленски 

концепции, то трябва да пристъпи веднага към първоетапни реформи: 

*  преструктуриране на сегашните клонове от административно-териториален на 

технологичен принцип, водещо постепенно към самостоятелно управление в съответствие с 

процеса на раздържавяване и приватизация. 

*  освобождаване от управлението на обособени технологични части от някои 

хидромелиоративни системи, чрез безвъзмездно или възмездно учредяване на право на 

ползване (включително на собственост). 

*  изваждане от капитала на фирмата на негодните или дълготрайно неефективните 

материални активи, респективно хидромелиоративни материални фондове, чрез тяхното 

продаване, преустройство или бракуване. 

В период максимум до 2 години “Напоителни системи” - ЕАД трябва да се реформира в 

самостоятелни търговски дружества с държавно участие. Въвеждането на тази реформа се 

обуслява както от изискванията за по-голяма гъвкавост при провеждане на основната 
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дейност по напояването и непосредствено решаване проблемите на консуматорите на вода, 

така и от по-големите възможности за приватизация. 

При нормализиране на икономическата конюнктура се очаква, че ще се създадат и 

частни търговски дружества по отделни хидромелиоративни системи, включително и с 

частично държавно участие. 

Предметът на дейност на всички водни търговски дружества може да се формулира 

както следва: 

*  доставяне или отвеждане на водата и обслужване на земеделските производители и 

техните сдружения, на базата на предоставена концесия, разрешение за водоползване или 

използване на водния обект 

*  управление на добиването, доставката и разпределението на водата на отделните 

сдружения за напояване и на индивидуалните консуматори, респ. отвеждането на излишната 

вода при отводняването 

*  поддържане, ремонт и използване на водоизточниците за напояване, водовземните 

съоръжения, главната и разпределителна напоителна и отводнителна мрежа и съоръженията 

*  опазване на експлоатираните от тях напоителни и отводнителни системи и 

съоръжения 

*  събиране и предоставяне на информация на МЗГАР за дейността си и за 

напоителните и отводнителните системи, които използват  

Управителните органи на водните дружества задължително трябва да включват 

представители на сдруженията за напояване. 

 

В. Обединения на сдруженията за напояване  

 

Представляват обединения на отделни сдружения и поемат за управление и 

стопанисване части от главната и разпределителна напоителна и отводнителна мрежа и 

съоръженията, съответстващи на обслужваната от тях площ. 

Обединенията могат да поемат управлението на цялата напоителна или отводнителна 

инфраструктура,  като изпълняват функциите на водни дружества. 

 

Г. Сдружения за напояване 

 

Образуват се доброволно на технологичен принцип и се регистрират като юридически 

лица. 
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Сдруженията управляват всички дейности, свързани с напояването и отводняването (в 

т.ч. експлоатация и поддържане на инфраструктурата и водоразпределение) без външна 

намеса, на основата на приет устав. 

Сдруженията предоставят информация за дейността си на МЗГ. 

Ако сдружението е получило право на ползване то може да извършва реконструкции, 

довършителни и подобрителни работи, в съответствие със законовите условия. 

 

Д. Индивидуални земеделски производители 

 

Те са консуматори на вода, доставяна от водно дружество или сдружение за напояване, 

но могат да получат и разрешение за ползване на воден обект, включително сондажен 

кладенец, язовир или директно ползване на река. 

 

Е. Проектирането и изпълнението на ремонти в напоителните и отводнителни системи 

и съоръжения, проучването, проектирането и изграждането на нови хидромелиоративни 

съоръжения, ще се извършват от специализирани или комплексни консултантски фирми на 

договорна основа с инвеститорите. 

 

 

 

 

 

VII.5. Финансиране на дейностите, свързани с напояването и  

           отводняването. Инвестиционна политика 

 

Досега изграждането и експлоатацията на хидромелиоративните системи и съоръжения 

е финансирано от два основни източника: 

*  от държавата 

*  от бившите кооперативни стопанства и общините 

В бъдеще източниците на финансиране ще бъдат: 

*  държавния бюджет (изцяло или с дялово участие) 

*  средства по международни програми и споразумения (Предприсъединителна 

програма САПАРД и др.) 
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*  кредити от финансови институции (например Световна банка и други български и 

международни кредитни институции) 

*  собствени средства на водните дружества и на земеделските производители (техните 

сдружения за напояване) 

*  средства на концесионери и ползватели на водните обекти  

В съответствие с преструктурирането на собствеността, респ. намаляване на 

държавното участие в нея, бъдещата инвестиционна политика в областта на напояването и 

отводняването следва да се предостави преимуществено на частни физически и юридически 

лица, в т.ч. и на сдруженията за напояване. 

Инвестиционната инциатива ще обхваща възстановяването и ремонти на 

съществуващата хидромелиоративна инфраструктура, както и нейната модернизация и 

реконструкция, а в следващите етапи - изграждане на нови напоителни и отводнителни 

системи с доказана икономическа ефективност. 

Държавата, респ. МЗГ, ще инвестира средства в следните случаи: 

*  за възстановяване на напоителната инфраструктура, прехвърлена за ползвана на 

формиращите се сдружения за напояване 

*  за подържане и ремонт на съществуващата и изграждане на нова хидромелиоративна 

инфраструктура от общонационално значение, включително защитни и отводнителни 

съоръжения за предпазване от наводнения. 

*  за подържане, ремонт и евентуална модернизация и реконструкция на главните 

хидромелиоративни съоръжения на системите, както и на водните обекти, водните 

деривации и евентуално напоителните съоръжения от по-нисък порядък, при съвместно 

дялово участие с други инвеститори 

*  за реализация на екологични проекти, свързани със земеделието в национален мащаб 

*  за съхранение на потенциално използваеми в бъдеще, засега неизползвани, 

напоителни и отводнителни системи и съоръжения  

Следва да се преустанови още сега държавното инвестиране в започнати в близкото 

минало и незавършени хидромелиоративни съоръжения, за които не е доказана 

икономическата ефективност от напояването.  

В отделни конкретни случаи, в зависимост от степента на изграждане на обектите, 

тяхната доказана икономическа ефективност и поетите ангажименти на сдруженията да 

напояват, държавата може да участва дялово с оглед решаването и на определени екологични 

и социални проблеми. 



 22 

Хидромелиоративните системи и съоръжения, в т.ч.и с незавършено в момента 

строителство, за които се докаже, че са икономически неефективни при новите условия, 

трябва да се преустроят, продадат, или бракуват. Тези системи, които биха могли да бъдат 

потенциално ефективни, но не се използват в момента, следва да се опазват със средства от 

държавния бюджет. Размерът на тези системи следва да бъде определен в срок не по-голям 

от 1-2 години. 

Разходите свързани с експлоатацията на хидромелиоративната инфраструктура с 

общонационално значение следва да се финансират от държавата. Държавата следва да 

финансира също образованието, научните изследвания, съветническата дейност и 

обучението в областта на напояването и отводняването. 

Необходимите средства за подържане и ремонт на хидромелиоративната мрежа и 

съоръженията, стопанисвани съответно от водните дружества и от сдруженията за напояване, 

както и за евентуалното изграждане на нови съоръжения, ще се осигуряват чрез субсидии от 

държавата, собствени средства на сдруженията и кредити (от български или чуждестранни 

банки и финансови институции).  

Освен това сдруженията за напояване могат да ползват субсидии за възстановяване на 

съществуващите и изграждане на допълнителни напоителни и отводнителни съоръжения по 

програмата САПАРД (с малко дялово участие на собствниците), чиято цел е икономическото 

и социално издигане на селските райони и преодоляване на безработицата. 

 

VII.6. Икономическа и ценова политика в областта на хидромелиорациите 

 

Напояването и отводняването следва да се разглеждат като частно мотивирана дейност, 

която може да се извършва без държавна финансова подкрепа, но тъй като обаче тя 

представлява икономическа дейност от обществен интерес, при което се използват 

обществени ресурси (водата), тази дейност следва да се извършва в съчетаване на пазарните 

механизми и политиката на държавата в областта на земеделието. В този смисъл държавата 

следва да предприема мерки за икономическо стимулиране на напояването. 

Възраждането и устойчивото развитие на поливното земеделие и хидромелиорациите в 

бъдеще може да се постигне само чрез осигуряване на: 

*  икономическа полза за държавата от тази дейност 

*  икономическа заинтересованост на земеделските производители да напояват и 

отводняват 
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Държавата следва да се разтовари от извършването на неприсъща дейност и да намали 

разходите, свързани с управлението на хидромелиоративната инфраструктура.  

На базата на пълна оценка на техническото състояние и на възможностите за ефективно 

използване на съществуващите напоителни и отводнителни системи трябва да се 

предприемат следните мерки: 

*  технико-икономическа преценка на възможностите за преустройство на 

съоръженията на неефективните системи (главно помпени станции и язовири) или за 

отдаването им под наем, аренда или концесия 

*  безвъзмездно прехвърляне (вкл. на собственост) на хидромелиоративната 

инфраструктура и на задълженията за нейното поддържане и експлоатация на земеделските 

производители, респ. на техните сдружения, след законово уреждане. 

*  бракуване за сметка на държавата на неефективните неизползваеми 

хидромелиоративни системи и съоръжения 

*  освобождаване на неефективните дълготрайни материални активи чрез продажба по 

определения законов ред. 

Значителни резерви за подобряване на ефективността на напояването могат да се 

намерят в намаляване на енергийните разходи. За целта следва да се разработи 

специализирана програма, която да е част от ведомствената програма за енергийна 

ефективност. В тази програма трябва да се разработи комплекс от мерки, отнасящи се до: 

*  намаляване енергоемкостта на прилаганите технологии, машини и съоръжения в 

напояването и отводняването 

*  прилагане на водоспестяващи методи за напояване 

*  използване на възобновяеми енергийни източници 

*  провеждане на тарифна и ценова политика, стимулираща енергоспестяването 

Икономическата заинтересованост на земеделските производители от напояването 

несъмнено ще зависи от пазарната конюктура. 

При тази икономическа среда държавата ще предприема икономически действия и ще 

предлага стимули както в областта на поливното земеделие, така и за потенциалните 

инвеститори във водоползването и ползването на водните обекти. Такива действия биха 

могли да бъдат: 

*  дялово участие на държавата в инвестиционни проекти  

*  отпускане на облекчени кредитни условия за отглеждане на определени земеделски 

култури и за реализиране на инвестиционни проекти в областта на напояването, както от 

страна на държавните фондове, така и от банките 
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*  въвеждане на общи правила при образуване на цената на водата, която да има 

стимулираща роля 

*  предоставяне на държавни средства за методическа помощ, провеждане на научни 

изследвания, съветническа дейност и подготовка на кадри 

*  активни действия на държавата по привличането на външни инвеститори в 

напояването/отводняването и общо в поливното земеделие  

Плащанията в цялостните процеси напояване и отводняване ще включват: 

*  предвидените по закон държавни такси при получаване на разрешителни за 

водоползване и за ползване на водните обекти 

*  предвидените по закон държавни такси и възнаграждения при предоставяне на 

концесии 

*  мелиоративна такса за един декар поливна или отводнявана площ с годна 

хидромелиоративна система, чрез която се покриват постоянните разходи за доставката или 

отвеждането на водата  

*  цена за 1 м
3
 вода за покриване на разходите свързани с доставката на вода 

Мелиоративната такса и цената за използвания обем вода за напояване трябва да се 

плащат от сдруженията за напояване на фирмата доставчик на водата. 

Членовете на водните сдружения за напояване трябва да покриват освен посочените 

плащания, така и разходите, свързани с управлението и разпределението на водата вътре в 

площите на сдруженията за напояване. 

При формиране на цената на водата следва да се съблюдават следните правила: 

* диференциране по напоителни системи 

*  съставяне калкулации на действителните разходи  

*  спазване на въведени от държавата ограничения за печалбата и размера на 

инфлацията 

*  договаряне между субектите в процеса доставчик - купувач на водата 

Сегашната държавна фирма "Напоителни системи"-ЕАД не следва да заплаща за реално 

придобитото вече право на водоползване. 

 

VII.7. Законова и нормативна уредба. Инциативи 

 

Целите и задачите на стратегията и на предвидените реформи в поливното земеделие 

не биха могли да се осъществят при сегашната законова и нормативна уредба, засягаща 

напояването и отводняването и субектите в тях. Необходими са законодателни инциативи с 
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оглед извършването на съответни поправки в сега действуващи законови разпоредби и 

създаването и приемането на нови подходящи закони или нормативни документи. 

През юли 1999г. е приет Закона за водите, който урежда собствеността и управлението 

на водите на територията на страната. 

Следва да се разработи нов Закон за сдруженията за напояване, с който да се 

регламентират следните въпроси: условия и ред за създаване, предмет на дейност, 

регистрация, устав, органи на управление, взаимодействие с държавата, взаимодействие с 

доставчика на вода, права и задължения на членовете, собственост, ползване и приватизация 

на инфраструктурата, такси и плащания, прекратяване и ликвидация, обединения, контрол на 

дейността и др. 

Промени е необходимо да се внесат и в Закона за общинската собственост във връзка 

със собствеността и ползването по основно предназначение на хидромелиоративните 

съоръжения (малки язовири, помпени станции и др.), изградени със средства на бившите 

кооперативни стопанства. 

МЗГ следва да поеме законодателната инициатива за разработване на посочената 

законова и нормативна уредба. 

 

VII.8. Екологична политика 

 

Действуващата понастоящем законова и нормативна уредба в областта на опазването на 

околната среда в България регламентира решаването на основните екологични проблеми и в 

поливното земеделие и хидромелиорациите. 

Освен това, за отчитане на някои специфични екологични въздействия на дейностите, 

свързани с напояването и отводняването, върху качеството на земеделските земи като 

агроекологичен ресурс и останалите компоненти на околната среда, са разработени 

ведомствени нормативни материали, които поставят като задължение спазването на 

допълнителни изисквания при изграждането и експлоатацията на хидромелиоративните 

системи и съоръжения и използване на водните и поземлени ресурси в обслужваните от тях 

площи. 

Във връзка с това, при преструктурирането и развитието на поливното земеделие 

следва да се вземат необходимите мерки за осигуряване на такова управление и използване 

на хидромелиоративните системи и съоръжения, при което ще се ограничат техните 

неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда и нарушаването на 

екологичното равновесие в почвата. Специално внимание следва да се обърне на забраните и 
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ограниченията при: използване на води за напояване с качества, несъответстващи на 

необходимите изисквания и придизвикащи вследстие на това замърсяване на почвите, 

повърхностните и подпочвени води със съдържащите се в тях  химически елементи чрез 

дълбока филтрация или формиране на повърхностен отток; прилагане на технологии и 

техники за напояване, провокиращи ерозия на почвата и изнасяне на значителна маса от 

повърхностния почвен хоризонт; отнасяне с дренажните води на съдържащите се в почвата 

хранителни елементи и замърсяване с тях на повърхностните и подпочвени води;  

нарушаване на водния баланс в отделни региони и екосистеми; способстване за възникване и 

развитие на деградационни процеси в почвата - преовлажняване, засоляване, вкисляване и 

т.н.; преосушаване на повърхностния почвен хоризонт чрез отводняването; нарушаване на 

условията за местообитаване и развитие на растителни и животински видове и други. 

 

VII.9. Роля на неправителствените организации 

 

Функциониращите сега неправителствените организации, като Съюза на 

водоползвателите, Научно-техническия съюз по водно дело, Българския национален комитет 

по напояване и отводняване, Българската национална асоциация по водите, Българската 

асоциация по качество на водата, различните фондации в земеделския отрасъл, както и 

организации и др., които ще се създадат в бъдеще, ще играят съществена роля за успешното 

реализиране на стратегията и преструктурирането на напояването и отводняването. Тази 

роля ще се изрази основно в: 

*  активно участие в обсъждането и приемането на насоките и пътищата за 

преструктуриране и възраждане на дейностите по напояване и отводняване 

*  оказване на подкрепа и пряко участие в провеждането на реформите в поливното 

земеделие 

*  участие в организирането на земеделските производители за формирането на техни 

сдружения за напояване за колективно използване на водата и управление на напояването и 

отводняването в границите на земеделските им земи 

*  подпомагане на земеделските производители със съвети, оказване на техническа, 

методична и експертна помощ по интересуващите ги въпроси от областта на напояването и 

отводняването 

*  защита интересите на земеделските производители и специалистите от напояването и 

отводняването 
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*  организиране на специалистите и използване на техния потенциал при реализиране 

на дейностите свързани с управлението на напояването и отводняването 

*  подпомагане на специалистите в областта на поливното земеделие и 

хидромелиорациите чрез организиране и провеждане на срещи и семинари за обсъждане на 

актуални проблеми, запознаване със съвременните достижения и опит, провеждане на 

курсове за повишаване на квалификацията, снабдяване с информационни материали и т.н. 

 

VII.10. Образование, научни изследвания, съветническа дейности и обучение 

 

Състоянието и развитието на хидромелиоративното и аграрно образование, научните 

изследвания и съветническата дейност, ще са обвързани със стратегията за развитие на 

поливното земеделие. Трудностите при неговото преструктуриране и преходът към 

създаване на пазарни отношения в земеделието, ще даде отражение и върху тези дейности, 

което изисква умело съчетаване на националната традиция и съвременните европейски 

достижения. 

 

Образование 

Инженерно-хидромелиоративното и земеделско образование трябва да осигури 

необходимите специалисти (инженери хидромелиоратори и хидротехници, машинни и др., 

агрономи, аграрикономисти и др.) за обслужване на различните направления на дейността в 

напояването и отводняването. Подготовката на тези специалисти е организирано на добро 

ниво в съществуващите земеделски техникуми и във висшите учебни заведения в страната. 

Следва обаче да бъдат преодолени съществуващите недостатъци, като се обърне 

внимание на повишаването на уменията наред със знанията, засилване на икономическата и 

управленческа подготовка, овладяването на езици и компютърна грамотност, ползването на 

международните компютърни мрежи и информационни фондове, създаването на 

информационна база данни, провеждането на национални и международни маркетингови 

проучвания и т.н.   

 

Научни изследвания 

Научните изследвания трябва да бъдат ориентирани към обслужване на настоящите и 

бъдещите потребности на земеделските производители и техните водни сдружения от 

иновации в областта на напояването и отводняването. За целта е необходимо да се разшири 

сегашния кръг от приоритети, за да се отговори на търсенето на съответстващи на 
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утвърдаващите се нови условия научни продукти и услуги. При определянето им следва да се 

включат всички заинтересовани от аграрните иновации - изследователи, фермери и други 

потребители. 

Организации за нововъведения (частни, коопертивни, международни и т.н.) започват да 

се изграждат като допълващи съществуващата сега система за аграрни изследвания и научно 

обслужване. Това изисква да се усъвършенства управлението, координацията, 

финансирането и оценката на различните типове иновационна дейност.   

За продължителен период от време научните изследвания ще се извършват главно от 

държавните научни организации - Институт по хидротехника и мелиорации и ОСПЗ (Ст. 

Загора), както и в университетите (УАСГ - София и ВСИ - Пловдив). На по-късен етап обаче 

такава дейност вероятно ще се извършва и от частни консултантски  организации. 

 

Съветническа дейност 

Предоставянето на земеделските производители и на техните водни сдружения на 

техническа помощ и консултации по интересуващите ги въпроси ще се извършва от: 

*  звената на Националната система за съвети в земеделието към МЗГ - местни, 

областни и специализирани служби за съвети в земеделието, центрове за обучение, 

маркетинг, агробизнес и информация  

*  Институт по хидротехника и мелиорации (София), Опитна станция по поливно 

земеделие (Стара Загора) и други звена  

*  водните дружества 

*  частни консултантски фирми 

*  независими експерти 

Националната система за съвети в земеделието извършва комплексни и на този етап 

безплатни услуги, като обслужва голям брой земеделски производители и кооперации чрез 

индивидуални, групови, демонстративни и други методи.  

В новите икономически условия обаче пазарът и частната съветническа дейност ще 

стават все по-достъпни в редица от земеделските райони, така както сега могат да се закупят 

специализирани консултантски услуги за растителна защита.  

 

Обучение 

Обучението трябва да обхване широк кръг от специалисти в различните направления на 

дейността по напояване и отводняване: 
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*  земеделски производители и специалисти от техните сдружения за напояване, които 

изпълняват дейностите по поддържането и експлоатацията на хидромелиоративната 

инфракструктура 

*  специалисти от водните търговски дружества, занимаващи се с експлоатацията и 

поддържането на главната напоителна и отводнителна инфраструктура 

*  специалисти от управлението на поливното земеделие в МЗГ 

Учебните форми и тематиката при обучението трябва да бъдат съобразени с 

подготовката и характера на дейността на участниците и да дават възможност за запознаване 

с особеностите и новите изисквания към извършваната от тях работа, произтичащи от 

преструктурирането на подсектора и формиращите се нови икономически условия в 

земеделието. 

 

VII.11. Информационно осигуряване 

 

Успешното реализиране на стратегията ще зависи и от наличието на навременна 

информация за вземането на решения при оперативното управление на напояването и 

отводняването. Нещо повече, без необходимата информация не би могло да се извърши 

подобряване на тяхното управление, извършването на анализа за ефективност на 

хидромелиоративните системи и провеждането на цялостната дейност в поливното 

земеделие при новите условия. 

Практически информационно осигуряване на напояването и отводняването в момента 

няма. 

Една от първите задачи в хода на реформите е разработването на подходяща и 

съответстваща на новите промени организация и управление на наличната информация и на 

тази, която ще се набира и използва допълнително. Информационната система следва да 

включва подсистемите за набиране, трансфер, съхранение, анализ и трансформация на данни 

в подходящ за използване вид, за пренос на информация и за нейното разпространение и за 

двустранно действаща система в помощ на ръководните органи при вземане на решения. 

Във връзка с изграждането на информационната система трябва да се уточнят 

въпросите за: потребността от иформация; типовете информация; осигуряването на 

информацията; структурата на информационната технология и нейната роля за получаването 

на необходимата информация; разходите за събирането и обработката на информацията. 
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VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА НАПОЯВАНЕТО И ПОЛИВНОТО 

       ЗЕМЕДЕЛИЕ 

 

За да се определят възможностите за възстановяване на изградената 

хидромелиоративна инфраструктура и приоритетите за развитие на поливното земеделие в 

България е направен анализ на финансовите и икономически резултати, които биха се 

получили при напояване на земеделските култури, отглеждани върху площи на 

съществуващите напоителни системи. 

Целта на анализа е да се: 

*  определят селскостопанските райони, в които поливното земеделие ще бъде 

ефективно, а въз основа на това да се установят подходящите направления на насочване на 

капиталните вложения за възстановяване и развитие на инфраструктурата на напояването 

*  изясни от икономическа гледна точка проблемът за поддържане на съществуващите 

напоителни системи и съоръжения, с оглед тяхното използване, съхранение, преустройство 

или бракуване 

*  оцени общият икономически принос на поливното земеделие в цялостното 

земеделско производство на страната 

Предмет на разглеждане са годните в техническо отношение поливни площи в 

настоящия момент, хидромелиоративната структура на които се стопанисва от "Напоителни 

системи" - ЕАД, в размер на общо за страната около 6,2 млн. дка (Табл.1). 

С оглед предназначението на стратегията да определи основната политика на МЗГ в 

рамките на структурната реформа, анализът е извършен на макроикономическо ниво. 

Оперативните решения следва  да се формулират на основата на конкретни разработки и 

икономически сценарии за всеки отделен район и напоителна система при съблюдаване на 

определените тук насоки. 

 

VIII.1. Подход на икономическия анализ 

 

Анализът е извършен за период от около 20 години (до 2020 г.), предвид особеностите 

и характера на институционални, технически, технологични и икономически промени, които 

могат да настъпят в областта на земеделието и в частност - поливното. Разгледани са 

различни възможности при вариране на основните фактори, които обуславят ефективността 

на поливното земеделие - агроекологични условия в различните райони на страната, добиви 

от културите, производствени разходи (включително за напояване), степен на 
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водосигуряване, техническо състояние на напоителните системи и съоръжения, 

необходимите капиталовложения за възстановяване на системите и др. 

При всеки вариант е направено сравнение между получаваната печалба от 

отглежданите култури при поливни и неполивни условия и на тази основа е определен 

размерът на площите, при които се получава ефект от напояването, респективно приносът на 

поливното земеделие в общото земеделско производство. 

 

VIII.2. Райониране  

 

За основа на анализа страната е разделена на 6 района (Фиг. 1), представителни по 

отношение на агроекологичните условия, продуктовата структура на растениевъдството и 

техническите характеристики на съществуващите напоителни ситеми: 

*  Северозападен район - водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста 

и западно от Огоста 

*  Югозападен район - водосборните области на реките Места и Струма 

*  Централен северен район - водосборните области на реките Вит, Осъм, Янтра и 

Русенски Лом  

*  Централен южен район - водосборните области на реките Марица и Арда 

*  Североизточен район - водосборните области на реките в Добруджа, Лудогорието и 

реките, вливащи се в Черно море северно от Стара планина 

*  Югоизточен район - водосборните области на реките Тунджа и реките, вливащи се в 

Черно море южно от Стара планина 

При подробните изчисления на ниво район отделно са третирани площите в Софийско, 

Русенско, Тутраканско и Сливенско, поради специфичните технически особености на 

напоителните системи в тях. 

 

VIII.3. Култури, добиви и напоителни норми 

 

Обективна основа за производствено продуктово преструктуриране на 

растениевъдството, както при неполивни, така и при поливни условия, е състоянието на 

агроекологичния производствен потенциал на земеделските земи. Напоителните системи и 

съоръжения са изградени в такива райони на страната, в които земеделските земи имат висок 

агроекологичен потенциал, т.е. те са с висока категория на плодородие, което дава 

възможност за изменение в широки технологични граници на продуктовото 
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преструктуриране на производството. На тази база е приета структурата на културите при 

неполивни и поливни условия (Табл. 2). 

Следва да се отбележи, че в сега използваната структура на земеделските култури, 

отглеждани при поливни условия, могат да настъпят промени, като се предполага, че след 

стабилизиране на икономическата среда земеделските производители ще се ориентират по-

гъвкаво в съответствие с пазарната конюнктура. 

На базата на получените резултати от дългогодишни изследвания на научни институти 

у нас (Институт по хидротехника и мелиорации и др.), на традиционния национален и местен 

опит в поливното земеделие и чрез експертна оценка, са установени очакваните добиви от 

културите при неполивни и поливни условия. 

Добивите са съобразени с развитието на технологиите в земеделското производство за 

периодите до 2006 г., 2012 г. и 2020 г., както при поливни, така и при неполивни условия. 

Освен това те са разгледани за отделните култури и райони в съответствие със степента на 

задоволяване потребностите на културите от вода - съответно 50% (при сегашно състояние 

на земеделието и до 2006 г.), 75% (към 2012г.) и 90% (към 2020 г.) (Табл. 3 а, б, в и 4 а, б, в).  

 

VIII.4. Производствени разходи 

 

Производствените разходи за всяка от отглежданите култури и във всеки район (без 

тези за водата в случай на напояване) са разработени също в съответствие с развитието на 

технологиите за периода на анализа и очакваните добиви от културите. При приетата 

структура на културите във всеки от разглежданите райони е определен размерът на тези 

разходи, представен в обобщен вид в Табл. 5. 

Разходите за вода са разгледани отделно с оглед на съпоставянето на резултатите в 

отделните райони. Изследвани са пет нива на цената за 1 м
3
 вода за напояване, а именно 0.04, 

0.08, 0.12, 0.16 и 0.20 лв/м
3 

(Табл. 6). Приетият диапазон на изменение на цената обхваща 

цените, при които "Напоителни системи"-ЕАД доставя сега водата на земеделските 

производители. 

Цените отразяват както начина на доставяне на водата - гравитачно и помпено, така и 

постоянните разходи, свързани с експлоатацията на напоителните системи и съоръжения. 

 

VIII.5. Необходими инвестиции за подобряване на техническото ниво на 

напоителната инфраструктура на сдруженията за напояване 
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Необходимите инвестиции за възстановяване на напоителната инфраструктура са 

определени на базата на експертна оценка и на разработени конкретни проекти в практиката 

досега. Размерът им е съобразен със сегашното състояние на водоразпределителните мрежи 

и съоръжения и с необходимостта от повишаване на тяхното техническо ниво, респективно 

на коефициента на полезно действие - 0,4 в периода 20002006 г., 0,5 за 20072012 г. и 0,6 за 

20132020 г. От друга страна разпределението на инвестициите по години е възприето с 

отчитане на евентуалните възможности за тяхното осигуряване, включително чрез ползване 

на кредити. В периода до 2006 г., в който трябва да се извършат основните организационни 

промени на ниво земеделски производител, икономически и социално е целесъобразно 

предоставяне на субсидия от държавата в размер общо на 18 лв/дка, каквато е практиката 

понастоящем. В следващите периоди се очаква финансирането да става със собствени 

средства на производителите или чрез банкови кредити. 

За периода 20072012 г. са предвидени инвестиции общо по 27 лв./дка, а за 20132020 

г. - общо 45 лв./дка, разглеждани като кредит подлежащ на изплащане. 

Трябва да се има предвид, че посочените средства следва да се използват само за 

ремонтни работи и свързаните с тях доставки. Целта е намаляване на загубите на вода и 

подобряване на водоразпределението, респективно намаляване на разходите за доставянето 

на водата до земеделския производител.  

За инфраструктурата с общонационално значение, както и за главните съоръжения на 

хидромелиоративните системи, държавата и в бъдеще ще отпуска средства от държавния 

бюджет. 

При конкретните разработки по райони и напоителни системи размерът на 

инвестициите трябва да бъде диференциран по години и вид на съоръженията, съобразно 

годишните проглами на МЗГ. 

 

VIII.6. Печалба  

 

В условията на пазарна икономика участието на основните земеделски култури като 

представители на продуктови групи в производствената структура на растениевъдството ще 

се лимитира от дохода (поземлената рента) от земята, която е един от трите основни фактора 

на производство: земя, труд и капитал. Поземлената рента е част от печалбата, която зависи 

от текущите приходи и разходи, установени в поливното земеделие. 

Печалбата, която се реализира при всяка от земеделските култури в поливни и 

неполивни условия, е определена на базата на доходите от получаваната продукция (изкупни 
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цени по Табл. 7) и производствените разходи, включително и за напояване (при цена на 

водата в диапазона 0.04 - 0.20 лв/м
3
). Отчетен е и размерът на капиталните вложения в 

периодите 20072012 г. и 20132020 г. (Табл. 8, 9 и 10).  

Като се има предвид икономическата среда (изкупни цени на земеделската продукция, 

производствени разходи, в т.ч. за поддържане на напоителната инфраструктура), в която ще 

функционира поливното земеделие, измененията в продуктовата структура на 

растениевъдството на макроравнище и за отделните водностопански райони се очертава 

както следва: 

*  Напояването на пшеницата в цялата страна не носи допълнителна печалба, 

независимо от степента на задоволяване на потребностите от вода, дори и при най-ниската 

цена на водата от 0.04 лв/м
3
.  

*  В Северна България слънчогледът, соята, люцерната и захарното цвекло могат да 

реализират допълнителна печалба от порядъка на 3,6 до 9 лв./дка едва в края на 

разглеждания период (2020 г.) и то само при условие, че цената на водата не е по-висока от 

0.04 лв/м
3
. 

Ефективността на напояването на царевицата се увеличава съществено с по-пълното 

задоволяване нуждите от вода и с повишаване техническото състояние на напоителните 

системи, като към 2020 г. може да се получи печалба при поливни условия около 36 лв./дка 

над ненапояваната царевица. Известна допълнителна печалба може да се реализира и при 

цена на водата до около 0.10 лв/м
3
 към края на периода. 

Напояването на лозята и овощните култури се явява неизгодно при цена на водата над 

0.06 - 0.08 лв/м
3
. 

Тютюнът при сегашните условия дава допълнителна печалба от около 10,8 лв./дка при 

цена на водата 0.04 лв/м
3
. Ефективността нараства, като към 2020 г. известна допълнителна 

печалба може да се реализира при цена на водата 0.12 лв/м
3
. В края на разглеждания период 

напояването е изгодно дори при цена от 0.20 лв/м
3
. 

Зеленчуците безпорно реализират печалба, тъй като изобщо не могат да се отглеждат 

без напояване. 

*  В Южна България освен пшеницата, неизгодно се явява напояването и на 

слънчогледа. Люцерната и захарното цвекло осигуряват малка допълнителна печалба от 

порядъка до 3,6 лв./дка едва при пълно задоволяване потребностите от вода и цена на водата 

по-малка от0.04 лв/м
3
. 
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Напояването на царевицата в южните райони на страната е изгодно при цена на водата 

в диапазона 0.04 - 0.08 лв/м
3
, но реализираната допълнителна печалба е доста по-малка от 

тази в Северна България. 

Овощните култури са изгодни при цена на водата до 0.04 лв/м
3
 до 2012 г. и с печалба от 

16,2 лв/дка към 2020 г. 

Напояването на лозята е ефективно в диапазона на изменение на цената на водата до 

0.12 лв/м
3
 в зависимост от степента на повишаване техническото състояние на напоителната 

инфраструктура. 

Характерни култури за района освен зеленчуците, са памукът и оризът. При памука 

може да се реализира допълнителна печалба само при цена на водата от и по-малка от 0.04 

лв/м
3
. Напояването на ориза е също изгодно до тази цена. 

Известно е, че напояването на зеленчуците в тази част на страната осигурява 

значително по-висока допълнителна печалба, отколкото в Северна България. 

*  В Югозападна България отглеждането на люцерната е неизгодно. 

Напояването на царевицата може да бъде ефективно с печалба от около 18 лв/дка само 

при висока осигуреност с вода, съответно добро състояние на напоителната мрежа. 

Напояването на лозята, овощните култури и тютюна е подчертано изгодно. При 

първите две култури това е така при цена на водата около 0.04 лв/м
3
 при сегашните условия, 

0.08 - 0.12 лв/м
3
 към 2012 г. и 0.12 - 0.16 лв/м

3
 през 2020 г. Тютюнът е изгоден дори при 

достигането на цената на водата до 0.20 лв/м
3
. 

Допълнителната печалба, която може да се получи в резултат на напояването при 

възприетата структура на културите, е показана в Табл. 11. 

Чрез анализиране на зависимостта допълнителна печалба - цена на водата за напояване 

е определена тази максимална цена (означена в разработката с Цо), над която не се реализира 

допълнителна печалба (Табл. 12). 

По размерът на реализираната печалба отделните райони могат да се групират по 

следния начин: 

*  I-ва група, с най-голяма допълнителна печалба - Югозападен и Централен южен 

райони. Това се дължи от една страна на по-ниската цена на доставяната вода и от друга - на 

отглеждането на култури, реагиращи по-добре на напояването. Цената на водата, до която 

може да се реализира допълнителна печалба в тези два района, е най-висока - съответно 0.06 

- 0.19 лв/м
3
 и 0.08 - 0.15 лв/м

3
.   

*  II-ра група - Югоизточен и Централен северен райони, където максималната изгодна 

цена на водата е съответно 0.06 - 0.10 лв/м
3
 и 0.05 - 0.11 лв/м

3
. Положителните резултати в 
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Югоизточния район обаче се дължат на подрайоните на Сливен и Ямбол, поради наличието 

на значителни площи с гравитачно доставяне на водата. От Централния северен район, 

обхващащ общо около 1,6 млн. дка, печалба се реализира само в площите на подрайони 

Плевен и В.Търново и до известна степен на Търговище. В подрайоните на Русе и Тутракан, 

където напояването е само помпено, реалната цена на водата е значително по-голяма от 

максималната изгодна цена (Табл. 12). При това положение цялата поливна площ на тези 

подрайони се явява неефективна до 2020 г. 

*  III-та група - Северозападен и Североизточен райони. Резултатите в първия район се 

дължат до голяма степен на условията в Софийската напоителна система, където е голям 

размерът на площите с гравитачно доставяне на водата при ниска цена. В подрайоните на 

Видин и Враца допълнителна печалба вследствие на напояването се получава само от 

гравитачните системи, а към края на разглеждания период (2020 г.) и в част от помпените 

системи на подрайон Монтана.  

 

VIII.7. Размер на напояваните площи, от които може да се реализира  

            допълнителна печалба 

 

При съпоставяне на максималната ефективна стойност на цената Цо на водата с 

продажните цени на водата, определени от "Напоителни системи"-ЕАД (Табл. 13), са 

получени тази част от технически годните поливни площи, напояването на които е 

ефективно (Табл. 14). 

По райони площите, които могат да се напояват ефективно, са както следва: 

*  Северозападен район - в началния период до 2012г. това са само площите в 

Софийския подрайон (гравитачни и помпени). След 2012г. могат да се включат само 

гравитачно напояваните площи и в останалиге региони, и частично площите с помпено 

доставяне (I-во съпало) на водата в подрайон Перник. 

*  Югозападен район - в началния период се включват гравитачно напояваните площи, 

а от 2012г. - и почти всички годни поливни площи, независимо от начина на доставяне на 

водата. 

*  Централен северен район  - реално ефективно могат да се напояват площи в района 

след 2012 г., първоначално гравтачните площи в подрайоните на Плевен и Велико Търново, а 

към 2020г. - и част от помпено напояваните площи в подрайоните на Търговище и Велико 

Търново. Всички останали помпено напоявани площи, в т.ч. и в подрайоните на Русе и 

Тутракан, не могат да осигуряват допълнителна печалба. 
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*  Централен южен район - ефективно още сега могат да се напояват над 80% от цялата 

годна поливна площ, независимо от начина на доставяне на водата. В края на периода 

(2020г.) не могат да се включат само помпените площи в подрайон Хасково. 

*  Североизточен район - печалба може да се получи само в гравитачните площи и то 

към края на периода. 

*  Югоизточен район - включват се гравитачните площи още сега в подрайоните на 

Сливен и Ямбол, а към края на периода и голяма част от помпено напояваните площи в 

същите подрайони. Помпените площи в подрайон Бургас не могат да осигурят печалба дори 

и към 2020г. 

Изследван е също II вариант при по-ниски цени на водата с 30% спрямо сегашните 

(Табл. 15). Намаление в такъв размер може да се очаква вследствие на преструктурирането на 

управлението на напояването и на собствеността на напоителната инфраструктура. Размерът 

на ефективните площи при II вариант е показан в Табл. 16. 

Анализът на данните за двата варианта показва, че от общо поливните площи на 

страната в размер на около 6,2 млн. дка, обхванати от технически годни напоителни системи, 

икономически ефективните при сегашните цени на водата могат да достигнат до около 3,4 

млн. дка към 2020 г. Ако се постигнат с 30% по-ниски цени на водата, ефективните площи 

биха могли да нарастнат до 4,3 млн. дка за същия период.  

Разликата между напояваните през отделните години площи и максималния им размер, 

който се очаква да се достигне до 2020 г., може да се разглежда като потенциал на ефективни 

площи, за напоителните системи в които трябва да се осигури опазване и поддържане. 

Площите от порядъка на около 2,8 млн. дка при I вариант или респективно 1,9 млн. дка 

при II вариант до общия размер на разглежданите като технически годни поливни площи (6,2 

млн. дка) не могат да реализират допълнителна печалба при напояване. Следователно 

поддържането на изградените в тези площи напоителни системи и съоръжения неминуемо 

ще води до загуби за собственика или ползвателя. Целесъобразно е съоръженията в такива 

системи да се преустроят за ползване за други цели или да се бракуват, като използваемите 

материали и съоръжения могат да се продават. 

 

VIII.8. Размер на инвестициите и печалбата от напояваните площи на ниво 

земеделски производител (сдружение за напояване) 

 

За да се реализират посочените по-горе допълнителни печалби от напояването на 

ефективните площи, съответно при двата варианта ще са необходими капиталовложения, 
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представени по райони и общо за страната в Табл. 17 и 18. Те са съпоставени с очакваната 

допълнителна печалба. 

Получените данни показват, доколко съществено е влиянието на цената на водата 

върху получаваната печалба от напояваните площи. Понижението от 30% на цената на 

водата, което е по възможностите на сдруженията за напояване след прехвърляне на 

напоителната инфраструктура, води до увеличаване на чистата печалба след възстановяване 

на инвестициите общо за периода до 2020г. с 38%, а съотношението печалба/инвестиции се 

подобрява значително и особено в Югоизточния и Югозападния райони. 

Общият размер на капиталните вложения, който сумарно по периоди трябва да стигне 

90 лв/дка до 2020 г. за всички ефективни площи, възлиза при I вариант на 306 млн. лв. и при 

II вариант - на 385 млн. USD. Разпределението на инвестициите по периоди е приблизително 

13% до 2006г., 30% до 2012 г. и 57% до 2020г. 

Очакваната обща печалба в края на периода възлиза на 1604 млн. лв при I вариант и 

2212 млн. лв при II вариант. 

Сравнението между очакваната печалба за двата варианта показва, че за срок на 

възвръщане, равен на приетите периоди, инвестициите не са оправдани за Североизточния и 

Югоизточния райони при I вариант и само за Североизточния район при II вариант. Ако се 

предостави по-голям срок за възвръщане, инвестирането на посочените средства става 

изгодно за цялата страна. 

 

 

VIII.9. Принос на напояването в общата растениевъдна продукция на страната 

 

От Табл. 19 и 20 за двата разглеждани варианта се вижда приносът, които би могло да 

осигури напояването в общата растениевъдна продукция на страната за периода до 2020 г. 

При съвременните икономически условия, когато ефективните площи могат да 

достигнат при I и II варианти максимум до около 8% и 10% от общата обработваема земя, 

поливното земеделие осигурява до 15,5%, съответно 19,1% от общата растениевъдна 

продукция. 

 

VIII.10. Допълнителен сценарий за достигане на размера на ефективните площи 

 

Увеличаването на реално поливаните ефективни площи от около 400 хил. дка при 

сегашни условия на 3,4 млн. дка през 2020 година по I вариант изисква изпълнението на 
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съществени финансови, икономически и организационни предпоставки. Те могат да се 

обобщят в следното: 

*  инвестиране на общо 306 млн. лв, за които се предполага, че около 13% от тях ще се 

осигурят от държавния бюджет и около 87% ще се наберат от собствени средства и банкови 

кредити на земеделските производители 

*  постигане на адекватни резултати от реформата в земеделието 

*  общо подобряване на икономическата обстановка в страната 

*  стабилизиране на сдруженията за напояване и тяхното реално функциониране 

Тези предпоставки внасят известни условности и предпазливост по отношение на 

възможността за полученото при проведените анализи нарастване на поливаните площи 

спрямо сега реализираните с 4,5 пъти до 2006г., 7,5 пъти до 2012г. и 8,5 пъти до 2020г. 

Ето защо, като III вариант за нарастване на поливните площи е разработен сценарий, 

при който площите по периоди са прогнозирани в резултат на експертна оценка (Табл. 21). 

При това, стремежът е бил в максимална степен да се предвидят рисковете в желаното 

увеличаване на поливните площи. 

Прогнозата в Таблица 21 предвижда увеличението на площите спрямо сега поливаните 

да е 1,9 пъти към 2006г., 3,2 пъти към 2012г. и 8,5 пъти към 2020г. 

Разпределението на необходимите инвестиции по периоди при този вариант, както и 

печалбите, са посочени в Табл. 22, 23 и 24. В този случай също 30%-ното намаление на 

цената на водата позволява значително да се подобри съотношението инвестиции/печалба в 

Югозападния и Югоизточния райони, а в Централния южен район този показател остава 

благоприятен през целия разглеждан период (до 2020г.). Имайки предвид общата 

икономическа обстановка в страната сега, хода на реформите в земеделието, готовността за 

организация на действащи сдружения за напояване и реалните възможности за ползване на 

кредити, този вариант е практически реализуем. 

 

VIII.11.Общ размер на инвестициите в напояването 

 

Освен посочените инвестиции за напоителната инфраструктура, използвана от 

сдруженията за напояване, предназначени за подобряване на водоразпределението и 

намаляване на загубите на вода в напоителните мрежи и съоръжения (Табл. 17, 18, 19 и 25), 

държавата трябва да инвестира средства и за: 

 поддържане и ремонт на съществуващите и изграждане на нови съоръжения от 

инфраструктурата с общонационално значение (големи язовири, защитни диги, корекции на 
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реки, брегови дренажи и съоръжения за предпазване от наводнения край р. Дунав и големите 

реки във вътрешността на страната, ретензионни басейни и отводнителни съоръжения). 

Размерът на необходимите средства за тази цел за целия период до 2020г. възлиза на 172 

млн. лв, разпределени по отделните етапи както следва: 60 млн. лв за 2000-2006г.; 45 млн. лв 

за 2007-2012г. и 67 млн. лв за 2013-2020г. 

 поддържане, ремонт и опазване на главните съоръжения от съществуващата 

ефективна хидромелиоративна инфраструктура в размер за изследвания период до 2020г. на 

595,5 млн. лв, разпределени по следния начин – 190,5 млн. лв за периода 2000-2006г., 208 

млн. лв за 2007-2012г. и 197 млн. лв за 2013-2020г, като средствата се осигуряват частично от 

държавния бюджет и предприсъединителната програма САПАРД, и предимно от кредити от 

финансови институции (в т.ч. Световна банка) и средства на собствениците и ползвателите 

на напоителната инфраструктура (търговски дружества, сдружения за напояване и др).  

 

VIII.12. Обобщени резултати 

 

Проведеното икономическо изследване показва следните обобщени резултати: 

 От поливните площи на страната в размер на 6 200 000 дка, обхванати от технически 

годните напоителни системи, икономически ефективни при сегашните цени на водата могат 

да са кръгло 3 400 000 дка. 

 При намаляване на сегашните цени на водата с 30%, ефективните площи нарастват 

на 4 300 000 дка. 

 Технически годни площи от порядъка на 1 900 000 дка не могат да реализират 

допълнителна печалба при напояване. Следователно поддържането на изградените за тези 

площи напоителни ситеми ще води до неизбежни загуби за собственика или ползвателя. Ето 

защо е целесъобразно, съоръженията в тези системи да се преустроят или бракуват, като 

използваемите материали и съоръжения следва да се продадат. 

 Критичните стойности на цената на водата в отделни райони, над които не може да 

има допълнителна печалба от напояване, понастоящем са между 0.051 и 0.083 лв/м
3
. Към 

2012г. тези цени могат да се увеличат от 0.080 до 0.158 лв/м
3
 , а към 2020г. - от 0.095 до 0.189 

лв/м
3
. 

 Ефективността на напояването може да се получи само при условие, че се вложат 

инвестиции за подобряване на технологията на напояване, в т.ч. на водоосигуряването и 

КПД на напоителните системи. Приетият размер на необходимите инвестиции за 
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предвидените площи по периоди е 18 лв/дка до 2006г., 27 лв/дка до 2012г. и 45 лв/дка до 

2020г. 

 Икономическата среда, в която ще функционира поливното земеделие в 

разглеждания период (изкупни цени на земеделската продукция, производствени разходи в 

т.ч. за напояването и др.) обуславят следната продуктова структура на растениевъдството на 

макроравнище: допълнителна печалба от напояването може гарантирано да се очаква за 

зеленчуците и тютюна. Царевицата, лозята и овощните насаждения носят печалба, но при 

сегашната цена на водата до 0.08 лв/м
3
 и до 0.12 лв/м

3
 в крайния период. Люцерната, 

захарното цвекло и памукът са ефективни при цена на водата до 0.04 лв/м
3
, а пшеницата, 

соята и слънчогледа не дават допълнителна печалба от напояването. 

 При съвременните икономически условия, поливното земедлие може да е ефективно 

върху максимум 10% от обработваемите земи. Очаква се то да дава при първи вариант около 

16% и при втори вариант около 19% от общата стойност на растениевъдната продукция. На 

държавно равнище този факт следва да се анализира в аспекта на националните изисквания 

за обща продукция от земеделието. 

 Основните фактори, които ще повлияят върху реализирането на печалбата от 

напояването са: 

 на ниво земеделски производител/сдружение за напояване - цена на водата за 

напояване, рационално управление  работата на сдружението, прилагана техника на 

напояване от всеки отделен производител, състояние на напоителната мрежа (КПД) и размер 

на влаганите средства за нейния ремонт и поддържане, вид и структура на културите, които 

се отглеждат при поливни условия, технология на отглеждане и влагани материали и 

средства в производството, наличие на пазари и възможности за преработка на продукцията, 

възможности за използване на кредити и др. 

 на ниво доставчик на вода (водно дружество) - намаляване на разходите за доставяне 

на водата за напояване, респ. цена на водата, което може да се постигне чрез: 

 намаляване на управленските разходи при доставяне на водата чрез структурни 

реформи в напояването 

 влагането на инвестиции за намаляване на загубите на вода (увеличаване на КПД) 

 намаляване на разходите за амортизации, поддържане и опазване на неефективните 

материални активи в хидромелиорациите чрез тяхното пренасочване или бракуване 

 

IХ. РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА. ЕТАПИ 
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Основен инициатор и организатор на изпълнението на формулираните в стратегията 

задачи е Министърът на земеделието и горите. 

Непосредствени изпълнители на стратегията са структурите на МЗГ, фирма 

“Напоителни системи” - ЕАД и земеделските производители с техните сдружения за 

напояване. 

Голяма част от конкретизацията на основните насоки на стратегията ще се решава от 

научните институции и от проектантските фирми в областта на хидромелиорациите и 

земеделието. 

Изпълнението на стратегията не може да се разглежда като еднократен или 

краткосрочен акт. Това е продължителен процес със своите организационни, структурни, 

финансово-икономически, правни и технически аспекти, който според развитите тук 

концепции се очаква да продължи не по-малко от около 20 години. 

В съответствие с приетите в стратегията периоди, задачите следва да се изпълняват 

етапно, градирани според тяхната настояща актуалност, комплексните възможности на 

държавата и земеделските производители и състоянието на пазарната конюнктура. 

 

В периода до 2006 година главните усилия трябва да са насочени към създаване на 

административни, институционални и законови предпоставки за развитие на поливното 

земеделие. За целта: 

1. През 2000г. да се създадат подходящи структури в МЗГ за реализиране на реформите. 

2. През 2000г. да бъде приет специален Закон за сдруженията за напояване, като основа 

за точното уреждане на всички аспекти на взаимоотношенията между участниците в процеса 

“Напояване”. 

3. През 2000г. да се извърши преоценка на икономическата ефективност на всички 

напоителни системи  

4. До 2001г. да се извърши преустройство, бракуване и закринаване на 

хидромелиоративната инфраструктура с доказана икономическа неефективност и клоновете 

на на “Напоителни системи” - ЕАД и се обособят в  самостоятелни търговски дружества. 

5. Да се активизира образуването на сдружения за напояване, които реално да поемат 

напояването и поддържането на хидромелиоративната инфраструктура. 

6. Да започне активно прехвърлянето на технологично обособени части от напоителните 

системи и на подвижната дъждовална техника за безвъзмездно ползване (вкл. на 

собственост) от сдруженията за напояване. 
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Процесът на прехвърляне следва да е обмислен добре и да води до финансово 

стабилизиране на участниците в цялостния процес, както и да осигури добра експлоатация и 

съхранение на дадената за ползване инфраструктура. В този смисъл, правото на ползване или 

правото на собственсот трябва да се предоставя на стабилни, доказали реалните си 

възможности сдружения. 

 

7. Да се осигуряват инвестиции за: 

 Подобряване на техническото състояние на напоителната инфраструктура в 

ефективните площи на сдруженията за напояване, с оглед гарантиране на водоосигуряване 

50% и КПД на водоразпределителната мрежа 40%, в размер на 18 лв/дка за 750 хил. декара 

поливни площи (общо 13,5 млн. лв) в т.ч. 7 млн. лв субсидия от държавния бюджет. 

 Поддържане и ремонт на съоръженията от общонационално значение (големи 

язовири, защитни диги, корекции на реки, брегови дренажи, отводнителни съоръжения за 

предпазване от наводнения и др.) в размер на 60 млн. лв, в т.ч. 47 млн. лв субсидия от 

бюджета.  

 Поддържане и ремонт на главните съоръжения на напоителната инфраструктура в 

ефективните поливни площи и за съхраняване на потенциално ефективните площи, които 

при благоприятни икономически условия биха могли веднага да се усвоят, в размер на 190,5 

млн. лв, в т.ч. 156 млн. лв от бюджета. 

8. Да започне работа по създаването на съвременен кадастър на хидромелиоративните 

системи и съоръжения на основата на приетите за страната средства (Географски 

информационни системи), както и по разработката на система за информационно 

осигуряване на напояването и поливното земеделие. 

 

В периода 2007-2012 г. приоритетните задачи да бъдат: 

1. Създаване на благоприятни финансови условия за повишаване КПД на 

водоразпределението в напоителната инфраструктура на сдруженията за напояване до 

50% и подобряване водоосигуряването до 75% при инвестиране на средства в размер на 

45 млн. лв, в т.ч. 18 млн. лв субсидии  

2. Осигуряване на средства за: 

 Поддържане и ремонт на съоръженията от общонационално значение в размер на 45 

млн. лв, в т.ч. 27 млн. лв субсидия от бюджета.  

 Поддържане и ремонт на главните съоръжения на напоителната инфраструктура в 

ефективните поливни площи в размер на 208 млн. лв, в т.ч. 75 млн. лв от бюджета. 
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3. Продължаване на стабилизирането на сдруженията за напояване на базата на новата 

законова основа и на реално извършената реформа в земеделието. 

4. Създаване на обединения на сдруженията с оглед приемането за експлоатация и 

управление на по-големи технологични единици от хидромелиоративната 

инфраструктура. 

5. Завършване разработката и въвеждане в действие на системата за информационно 

осигуряване на напояването и поливното земеделие. 

 

В периода 2013-2020 г. усилията трябва да са насочени към стабилизиране на резултатите от 

реформата. Основните задачи в този период, в който се очаква напълно уредено и работещо 

при благоприятна обща икономическа конюнктура земеделие, ще бъдат: 

1. Достигане на крайния размер на ефективните поливни площи и създаване на евентуални 

условия за тяхното разширяване. 

2. Завършване преструктурирането на собствеността върху хидромелиоративната 

инфраструктура. 

3. Създаване на благоприятни финансови условия за повишаване КПД на 

водоразпределението в напоителната инфраструктура на сдруженията за напояване до 60% и 

подобряване водоосигуряването до 90% при инвестиране на средства в размер на 247,5 млн. 

лв, в т.ч. 99 млн. лв  субсидии  

4. Осигуряване на инвестиции за поддържане и ремонт на инфраструктурата с 

общонационално значение в размер на 67 млн. лв и за поддържане и ремонт на главните 

съоръжения на напоителните системи в размер на 197 млн. лв., в т.ч. съответно 32 млн. лв и 

40 млн. лв субсидии от бюджета. 

Посочените основни задачи в отделните етапи за изпълнение на стратегията могат да се 

групират в следните направления, за която цел МЗГ трябва да разработи подробни 

подпрограми за: 

 институционално преструктуриране на управлението на отрасъла напояване 

 адаптиране на икономическата и ценова политика към изискванията на пазарната 

икономика 

 създаване на сдружения за напояване 

 преструктуриране собствеността на хидромелиоративната инфраструктура 

 инвестиции в хидромелиорациите и поливното земеделие 

 необходими законодателни инициативи и разработки 
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 създаване на кадастър за хидромелиоративната инфраструктура и на система за 

информационно обслужване на поливното земеделие. 

 

 

* * * * *  

 

Тази стратегия, насочена към постигането на устойчиво екологосъобразно и пазарно 

ефективно поливно земеделие в България, изхожда от доказаната предпоставка, че в 

подходящите райони на страната напояването може да допринесе за увеличаване на 

печалбите на земеделските производители. Тя трябва да се разглежда като неделима част от 

общата стратегия за развитието на земеделието в България. 

Стратегията дава основните насоки за реализиране на организационно-управленски и 

финансово-икономически мерки за възстановяване на напояването в неговите ефективни 

граници. Решаването на конкретните задачи в тези насоки обаче трябва да е предмет на 

отделни и подробни анализи и програми. 

 

 


