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УВОД 

 

В резултат на провежданите в земеделието реформи от началото на прехода към пазарно 

ориентирана система хидромелиорациите и поливното земеделие в България се намират в криза.  

Земеделските земи, които се напояват през последните години обхващат по-малко от 10% от 

площите с годни за използване напоителни съоръжения, изградената хидромелиоративна 

инфраструктура не е в добро състояние и се нуждае от възстановяване и преструктуриране.    

Повече от едно десетилетие тези направления се борят за своето оцеляване с икономическата криза и 

с все още неизяснената аграрна политика. 

Въпреки негативните предпоставки, хидромелиорациите следва да бъдат възстановени и това се 

обуславя както от важната им роля и значение за българското земеделие, така и от необходимостта от 

изпълнение на приоритетите на държавната политика за неговото устойчиво развитие в краткосрочен и 

дългосрочен период. 

Само ефективно напояване и отводняване ще позволи да се гарантират високи и стабилни добиви от 

земеделските култури с добро качество на продукцията при рязко ограничаване на неблагоприятните 

въздействия на климатичните фактори, в т.ч. от водния дефицит като резултат на настъпващите 

климатични промени с тенденция към затопляне и засушаване.  

 

СЪСТОЯНИЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАЦИИТЕ И ПОЛИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ   

 

Хидромелиоративни фондове  

 

В България понастоящем в експлоатация се намират 235 напоителни системи и голям брой отделни 

полета, обхващащи общо 740 600 ha земеделски земи съгласно РМС № 512/19.07.2000 г. Те се обслужват 

от 168 бр. комплексни и напоителни язовири с общ завирен обем 3,1 млрд. м
3
, стопанисвани от 

“Напоителни системи” ЕАД (“НС” ЕАД), и 5 бр. комплексни язовири със завирен обем 1,5 млрд. м
3
, 

стопанисвани от “Язовири и каскади”, 681 бр. напоителни помпени станции, от които 412 бр. изправни, 

1497 км напорни тръбопроводи, 530 км деривации, 6435 км открита канална мрежа, от тях 90% 

облицована,, 9269 км закрита тръбна мрежа, 420 бр. водохващания (243 бр. са масивни), 612 

изравнители (503 са облицовани) и др. съоръжения.    

Чрез тези съоръжения се подава вода на 537 558 ha земеделски земи с годни напоителни съоръжения, 

от които на 247 400 ha водата се доставя гравитачно и на 290 200 ha – чрез помпени станции. 

В 136 600 ha земеделски земи, по-голяма част в рамките на напоителните системи, са изградени и се 

експлоатират 78 бр. отводнителни системи за подобряване на преовлажнени и засолени почви, от които 

около 60 % са със открита канална мрежа, а останалата част - със закрит хоризонтален дренаж.  

В експлоатация са и 280 km диги по р. Дунав, 1 737 km предпазни диги по големите реки във 

вътрешността на страната, които предпазват от заливане над 166 200 ha земеделски земи, населени места 

и различни стопански обекти и 2 836 km корекции на реки извън населените места. 

Посочените напоителни и отводнителни системи и съоръжения се поддържат и управляват от “НС” 

ЕАД с 22 структури в страната и “Хидромелиорации Севлиево” ЕАД (ХМ-С” ЕАД) към МЗГ.  

Освен тези хидромелиоративни съоръжения има и такива, изградени от бившите коперативни 

стопанства, които сега са общинска собственост и използването на годните от тях се извършва 

понастоящем и ще се извършва в бъдеще от земеделските кооперации и сдруженията за напояване (СН).     

Техническото състояние на главните напоителни, отводнителни, защитни и др. съоръжения, 
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стопанисвани от двете Дружества към МЗГ, е сравнително добро, докато тези, стопанисвани в момента 

от земеделските кооперации и общини, са разграбени, разрушени и в голямата си част те не са в 

състояние да изпълняват предназначението си.   

 

Използване на хидромелиоративните фондове през последните години  

 

Налице е трайна тенденция у нас годишно да се напояват около 40 000 ha площи през последните 

години. Размерът (І-ва поливка) им от 1997 г. досега е: 1997 г. – 42 764 ha (201,72 млн.m
3
 подадени 

водни маси); 1998 г. – 38 890 ha (174,46 млн.m
3
); 1999 г. – 24 544 ha (86,94 млн.m

3
); 2000 г. – 47 624 ha 

(208,25 млн.m
3
); 2001 г. – 38 365 ha (165,91 млн.m

3
); 2002 г. – 30 880 ha (144,42 млн.m

3
); 2003 г. (до края 

на м. август) – 32 026 ha (139,48 млн.m
3
). Най-много са напояваните площи през 2000 г. - 47 600 ha, но 

консумираната вода е както през 1997 г. Причината е, че през тази година гравитачно доставяната вода 

за напояване бе безплатна, а помпената се заплащаше наполовина.  

Прогнозата е, че през следващата 2004 г. напояваните площи ще бъдат около 39 000 ha при 

консумирана вода от около 200 млн.m
3
. 

От земите с годни напоителни съоръжения (537 553 ha) през последните години 70 хил.-83 хил.ha не 

се засяват, а от засетите – около 258,9 хил.-309,1 хил.ha се засяват с есенници, а около 153,9 хил.-195,8 

хил. ha – с пролетни култури и трайни насаждения. Съществува слаба тенденция към увеличаване на 

поливните площи с пролетни култури за сметка на тези с есенници.     

Единствено оризът се отглежда 100% при напояване. Общо за пролетните култури на поливни 

площи в периода 2001-2003 г. са напоявани 17,0-24,9%. За същия период при царевицата от засяваните 

поливни площи в размер на около 50,0-53,5 хил.ha годишно се напояват 17,9-26,7%, при тютюна- 48,0-

79,8%, зеленчуците- 59,2-67,7%, трайните насаждения – 7,5-14,1%, други култури (слънчоглед, соя, 

репко, захарно цвекло) – 2,9-8,4%. Част от зеленчуците се напояват от собствени водоизточници 

(сондажи, извори, язовири на бившите кооперативни стопанства, водохващания на малки реки и др.). 

Реално при зеленчуците процента на напояваните площи е около 90-95% от засяваните с тях.  

Малкият размер на площите, които се напояват, е довело до сравнително висока цена на водата, 

доставяна на водоползвателите от “НС” ЕАД, което освен за тази цел, доставя вода и за други нужди -

промишленост, рибарници и др. Цената на водата се определя от доставчика пряко в зависимост от 

размера на очакваните напоявани площи и разходите за доставката й. Последните са завишени с 

действителните разходи по поддържането и управлението на годната хидромелиоративна 

инфраструктура, в т.ч. и на неефективната, както и с разходите по охрана и опазване на целия 

хидромелиоративен фонд   

През последните години съобразно с начина на доставяне на водата за напояване – гравитачно и 

помпено, цената й за 1 m
3
 е бил: 1998 и 1999 г. – регионални цени в зависимост от начина на доставка и 

височината на помпеното изкачване; 2000 г. – до 10.07., средна цена за гравитачна вода - 0,06 lv/m
3
 без 

ДДС, помпена вода – 0,16 lv/m
3
, вода за ориз - 0,0172 lv/m

3
, за периода 10.07.-31.08.- безплатна 

гравитачна вода, цена с 50% намаление за помпената вода; 2001 г. – гравитачна вода – 0,04 lv/m
3
, 

помпена – 0,10 Lv/m
3
, вода за ориз – 0,010 Lv/m

3
, за сдружения за напояване цената на водата е с 0,02 

lv/m
3
 по-ниска; 2002 г. – гравитачна – 0,05 lv/m

3
, помпена – 0,12 lv/m

3
, вода за ориз – 0,010 lv/m

3
, за 

сдружения за напояване - с 0,02 lv/m
3
 по-ниска; 2003 г. – гравитачна – 0,07 lv/m

3
, помпена – 0,14 lv/m

3
, за 

ориз – 0,018 lv/m
3
, за сдружения за напояване - с 0,02 lv/m

3
 по-ниска. През 2004 г. предложението на 

“НС” ЕАД е да се запазят цените от 2003 г.  

За последните години цената на водата се определя на базата на препоръчителни цени, намалени с 

държавната субсидия. В съотвествие с този Закон (чл.58, ал.3) държавата субсидира цената на водата (до 

2004 г.), като всяка година до 30.09. Министърът на земеделието и горите одобрява със заповед цените 

на водата (услугата “водоподаване”) за следващата година по предложение на доставчиците на вода.  

Основните причини за ниския процент на напояваните площи през последното десетилетие са: 

раздробеност на земята, разпръснатост на водоползвателите, което увеличава разходите за доставка на 

водата и загубите от филтрация, кражба на вода от недобросъвестни водоползватели, разрушаване и 

ограбване на  действащи съоръжения, недобро техническо състояние на част от съоръженията, което се 

нуждае от основен ремонт и възстановяване, липса или налична остаряла и амортизирана поливна и 
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друга земеделска техника, незавършена реформа в поливното и общо земеделието, липса на параз за 

земеделската продукция, висока средна възраст на заетото в земеделието население, и др. Съществуват и 

редица субективни причини, свързани главно с неизяснената перспектива за използване и развитие на 

изградения хидромелиоративен фонд в бъдеще. 

 

Създаване и функциониране на сдружения за напояване 

От влизането на Закона за СН (април 2001 г.) досега са подадени 157 заявления за учредяване на СН, 

като след сливане на някои от тях, броят им е 139. Същите стопанисват около 67 850 ha земеделска земя. 

Собствеността на хидромелиоративната инфраструктура на СН с открита процедура е: 48% общинска 

собственост, 42% на “НС” ЕАД, 2% на “ХМ-С” ЕАД и 8% смесена. 

Към 31.08.2003 г. са издадени 89 заповеди на Министъра на земеделието и горите за откриване на 

процедура на СН. Само за последната година (11.2002 г.-08.2003 г.) Изпълнителната агенция по 

хидромелиорации (ИАХМ) в изпълнение на една от основните си функции да подпомага и кординира 

образуването на СН е предложила на Министъра да одобри уставите на 16 СН. По този начин общия 

брой на СН получили заповед за одобряване на устава са 38. От тях съдебно са регистрирани в 

окръжните съдилища по райони 24 бр. 

Със Закона за СН и Наредбата за придобиване и отнемане от СН правото на ползване върху обектите 

от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на СН се урежда 

придобиването на безвъзмездно право на ползване и право на собственост върху хидромелиоративната 

инфраструктура на територията на СН. От ИАХМ са подготвени за одобрение 14 заповеди за 

придобиване право на безвъзмездно ползване на инфраструктура и искания на кметове на общини за 

прехвърляне на общинска собственост и/или собственост на прекратени по пар. 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ 

(бивши стопанства).  Общия брой на такива заповеди и искания от 2001 г. досега са 16.  

Към момента 13 съдебно регистрирани СН са сключили договори с “НС” ЕАД за придобиване 

безвъзмездно право на ползване върху обекти от хидромелиоративна инфраструктура или им е 

предадена общинска такава.  

СН с открита процедура (89 бр.) ще стопанисват 46 367 ha годни за напояване площи, а 

регистрираните досега 24 бр. – 12 465 ha. По данни на 14 регистрирани СН с площ 77 657 дка, годните за 

напояване площи са 4 597 ha, от които през 2003 г. (до м. юли) са поляти 2 098 ha (27%), а подадените 

водни маси е 1 708 693 m
3
. Напоявани са царевица, зеленчуци, тютютн, трайни насаждения и др. 

Голяма част от хидромелиоративната инфраструктура на СН не е в добро състояние и СН следва да 

търсят възможности за финансиране на дейноститте по възстановяването й в съответствие с Наредба № 

2 към Закона за СН и по програмите за финансиране на различни проекти за изграждане, модернизация 

и възстановяване на обекти от хидромелиоративната инфраструктура. Предстои стартирането и на мярка 

1.6. “Управление на водните ресурси”, подмярки 1 и 2, по Програмата САПАРД. 

В процеса на изпълнение на Закона за СН и Наредбите към него, при учредяването и в своята  

дейност СН се сблъскват с редица проблеми, като раздробеност на земеделските земи и голям брой на 

собствениците на територията на СН, задтрудняващо изпълнението на процедурата по учредяването на 

СН, незясненост на собствеността на част от хидромелиоративната инфраструктура, бавене 

регистрацията на СН от окръжните съдилища поради редица причини, неравнопоставеност по 

отношение на финансирането между СН, придобили право на ползване на инфраструктура собственост 

на търговските дружества и такива получили общинска собственост, трудности по предаване право на 

безвъзмездно ползване на собственост, отказ на кметове на общини и дори на областни управители да 

изпълнят искане на Министъра на земеделието и горите за прехвърляне на хидромелиоративна 

инфраструктура от общинска в собственост на СН съгласно пар. 3 от ПЗР на Закона за СН, извършване 

на разходи по процедурата от СН, въпреки че те са освободени от всякакви такси съгласно чл.52 от 

Закона за СН и др., доминиране на "НС"-ЕАД при определяне на клаузите на договора, поставящо СВ в 

неравностойно положение, несъгласие на "НС"-ЕАД да предоставя за дейността на СН водоизточници и 

главни канали,  липса на техника и на технически квалифициран персонал за поддържане на 

инфраструктурата и др. 

Очакването е, че през 2004 г. заявленията за учредяване на СН ще достигнат до 200 бр., а размерът 

на стопанисваната от тях площи – около 100 хил. ha земеделска земя или 20% от годните в страната 
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поливни площи.  

Създаването, регистрацията и дейността на повече СН ще доведе до по-добро управление на 

хидромелиоративната инфраструктура. Сравнително по-малките разходи, с които СН осъществяват 

управлението и експлоатацията на съоръженията, ще доведе до формирането на една по-приемлива цена 

на водата за напояване, а следователно и до увеличаване на интереса към напояването.  

В началото сме на един дълъг, сложен и труден процес (прехвърляне, стопанисване, управление на 

напояването  и отводняването), за реализирането на които са необходими общи усилия на специалистите 

от бранша и намирането и използването на най-подходящите решения при изпълнение на реформите. 

Необходими са промени в законовата и нормативната уредба с оглед облекчаване на режима на 

учредяване на СН, а впоследствие и на тяхната успешна дейност.    

 

Действаща законова и нормативна уредба. Изготвени програми, методични и други  

      разработки 

 

През последните години бе усъвършенствана съществуващата и създадена нова специална законова 

и нормативна уредба по отношение най-важните проблеми в хидромелиорациите. 

През 1999 год. е приет нов Закон за водите ( ДВ бр.67/27.07.1999 г., влязъл в сила през м. януари 

2000 г.) , който регламентира всички въпроси, свързани със собствеността, използването, управлението 

и опазването на водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения, към които спадат и 

напоителните и отводнителни системи и съоръжения на територията на България, както и със защитата 

от вредното въздействие на водите, в съответствие с Рамковата Директива по водите 2000/60 на 

Европейския съюз.  

Впоследствие са приети редица поднормативни актове - наредби в съответствие с Директивите на ЕС 

по опазване и контрол на количеството и качеството на подземните и повърхностни води и съхранение 

на екосистемите. 

Законът не решава обаче правилно редица от проблемите в напояването и отводняването и не отчита 

специфичните особености при създаването и функционирането на структурите на водоползвателите в 

поливното земеделие. Постановките в него не кореспондират с разработената визия за преструктуриране 

и развитие на напояването и поливното земеделие в България по отношение на статута, ролята и ползата 

от дейността на тези организации, ползването и собствеността на напоителните и отводнителни 

съоръжения и др. въпроси. Това наложи разработването на специален Закон за СН. 

През 1999 г. от ИХМ-НЦАН бе разработена “Стратегия за развитие на поливното земеделие в 

условията на пазарна икономика в България”, която бе широко обсъдена от браншовата общност и след 

това приета през 2000 г. от Колегиума на МЗГ и от Министерския съвет. 

Стратегията определи основните насоки и пътищата за преструктуриране и развитие на напояването 

при новите условия в земеделието в България. На базата на анализ на икономическите показатели на 

напояването в различните региони на страната са очертани основните приоритети на държавната 

политика и на необходимите реформи в направлението с оглед възстановяване и понататъшно развитие 

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

необходимата за реализирането й инвестиционна програма. Основните постановки на Стратегията и 

предложените етапи на  реформите в напояването намират реализация в разработките изготвени след 

това - Закон за сдружения за напояване и Наредбите към него, “Генерални схеми за използване на 

водите в районите за басейново управление”, “Аграр-икономическата оценка на изградените напоителни 

системи”  и други разработки по методични и икономически въпроси от областта на напояването. 

Законът за СН, приет в началото на 2001 г. (ДВ бр.43/06.04.2001 г.), регламентира всички въпроси за 

учредяването, управлението и дейността на сдруженията за напояване. Основните постановки на Закона 

се базират на обстоятелството, че водата е обществен (публичен) ресурс и че напояването е дейност от 

обществен интерес. Същевременно се потвърждава виждането, че доставката на вода за напояване за 

земеделските стопанства се осъществява най-добре от самите стопани. Със Закона се формира 

"хибриден" правен субект - сдружения според "публичното право", които са доставчик на обществени 

услуги и се регулират от специфично законодателство. Основните характеристики на СН се определят 

от баланса на наложените ограничения на дейността и предоставяните преференции, демократичното 
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управление и режима на подчиненост на държавния надзор.  

На национално ниво се разработи проект на “План за действие по изменение на климата” (1999 г.) с 

отчитане на тенденциите в  проявлението на влияещите климатични фактори и въздействието им върху 

земеделското производство. В плана се предвиждат редица мерки за ограничаване на емисиите на 

парниковите газове в различните отрасли на икономиката ни и за преодоляване последствията на 

климатичните промени върху производството, в т.ч. земеделското. Специално внимание се отделя на 

важността на напояването за развитие на земеделието ни с конкретни направления на действие през 

следващите години. Планът за действие се изпълнява обаче некоординирано и без съществени 

резултати.    

Оценка на водопотреблението за напояване и на възможностите за задоволяването му се извършва в 

разработката “Генерални схеми за използване на водите в България в районите за басейново 

управление”, изготвена през 2000 г. в изпълнение на Закона за водите от МОСВ (под ръководството на 

ИВП-БАН и с участието на ИХМ-НЦАН). Те бяха необходими за даване на разрешителни за 

водоползване и ползване на водни обекти  и представляват първа крачка към съставянето на  плановете 

за управление на водите  по речни басейни. Тази разработка представлява мащабна, макар и окрупнена 

инвентаризация на водите и всичко имащо отношение към тяхното формиране и използване, на 

водопотреблението и водното ни стопанство в момента. Тя включва също оценка на степента на 

задоволяване на нуждите от вода на всички значителни водопотребители в момента и в десетгодишна 

перспектива в 15-те основни поречия на страната, съставящи 4-те района за басейново управление – 

Дунавски, Черноморски, Източно-Беломорски и Западно-Беломорски. В рамките на генералните схеми 

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

значим водопотребител. При оценките са използвани постановките, методите и подходите използвани в 

“Стратегията за развитие на поливното земеделие в България при условията на пазарна икономика”, 

разработена от ИХМ-НЦАН.  

Най-обобщено резултатите от проучванията и анализите показват, че и при напояване на всички 

годни площи със системи, ползващи вода от язовири със сезонно изравняване на оттока и от р. Дунав, 

обезпечеността им  е около и над нормативната обезпеченост за напояването 75%. С доста по-ниска 

обезпеченост остават площите напоявани от водохващания от течащи води. Направената оценка 

показва, че в страната има достатъчно вода за да покрие нуждите ни сега и в периода до 2010 г. Това 

което е необходимо ,е нейното рационално стопанисване и управление, изграждане на регулиращи 

обеми и разработване на стратегия за използване на водите на всички поречия, в т.ч. трансграничните.   

С решение на МС № 45/30.01.2001 г. се приема разработенатата от МОСВ с участие и на МЗГ (ИХМ-

НЦАН) “Програма за необходимите мерки в условията на тенденция към засушаванията”, в която са 

предложени нормативни, организационни и инвестиционни мерки за запазване на водните ресурси, 

преодоляване на кризите във водоснабдяването и формиране на знания за икономии на вода. В областта 

на подобряване техническото състояние на напоителната инфраструктура и управление на напояването 

са предвидени мерки за стимулиране организираното използване на водите за напояване от СН, 

прилагането на методи и технологии за пестеливо използване на водите, облицоване на напоителните 

канали, изграждане на съоръжения за регулиране на оттока и използване на местни водоизточници и т.н. 

Програмата стартира, но след това изпълнението й бе преустановено поради смяна на ръководния  екип 

по водите. 

На базата на прета от МЗГ методика за агроикономическа и техническа оценка от ефективността на 

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

напоителни системи и полета, стопанисвани от 13 клона на “Напоителни системи” ЕАД - всички от 

Северна България и най-енергоемките в Южна България (София, Перник, Хасково и Бургас), 

характеризиращи се с изградени площи с помпено подаване на водата за напояване. 

От проучените 286 799 ha с годни напоителни съоръжения от общо 433 030 ha изградени, при 20% 

рентабилност на земеделското производство като потенциално ефективни са определени 218 731 ha, а 

като неефективни – 68 068 ha. Системите, които са потенциално ефективни, стават такива при минимум 

3% зеленчуци или 20% царевица или 3% трайни насаждения или минимум 25% използваемост на 

сситемата при средна напоителна норма от 2000-2200 m3/ha. Неефективните напоителни системи и 

полета, както и тези изискващи значителни инвестиции за възстановяне, са предложени на Министъра 
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на земеделието и горите за пормяна на предназначението/бракуване, респ. предоставяне право на 

ползване от евентуално създадени СН.       

В изпълнение на Закона за СН през 2002 г. са разработени и одобрени три нови поднормативни 

документи: 

- Наредба за придобиване и отнемане правото на ползване върху обектите от  

хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на СН (ПМС № 

39/18.02.2002 г., ДВ бр.21/26.02.2002 г.) 

- Наредба № 2 за финансово подпомагане на СН (21.01.2002 г. на МЗГ и МФ, ДВ  

бр.11/31.01.2002 г.) 

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

“водоподаване” (ПМС № 75/05.04.2002 г., ДВ бр.39/16.04.2002 г.) 

Непрекъснато променящите се условия в земеделието налагат извършването на някои корекции в 

съществуващата законова и нормативна уредба, в т.ч. с оглед облекчаване режима на учредяване на СН 

и за осигуряване на условия за успешната им дейност, както и промени в основните насоки на развитие 

на хидромелиорациите през следващите години.  

 

Проведени структурни реформи през последните години 

 

В изпълнение на приетите законови и нормативни актове, стратегии и програми в направлението с 

оглед осигуряване на необходимите условия за подобряване на организацията и управлението на 

напояването и отводняването и повишаване ефективността в използването на изградената 

хидромелиоративна инфраструктура, след 1999 г. са извършени някои институционални и други 

реформи, като: 

- поставяне началото на поетапно преструктуриране на държавното дружество "НС"-ЕАД в 

съответствие с постановките в Програмата за неговото стабилизиране, Закона за водите и Закона за 

сдруженията за напояване 

- създадена е ИАХМ към МЗГ  

- трансформиран е Държавен фонд "Земеделие" в Изпълнителна агенция по Специалната 

предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в 

Република България (САПАРД)  

- извършено е преструктуриране на научните изследвания и приложната дейност в земеделието в 

системата на Национален център за аграрни науки (НЦАН) 

- създадена е Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) към МЗГ  

От особена важност за направлението е дейността на ИАХМ. Според Устройствения й  правилник, 

Агенцията провежда държавната политика в областта на напояването, отводняването и борбата с 

наводненията, в т.ч. инвестиционната, както и за образуването и надзора/контрола върху дейността на 

СН. По отношение на работата със СН, ИАХМ има структура с основни фунции подпомагане и 

координиране учредяването, преобразуването, прекратяването и ликвидирането на СН, подпомагане 

прехвърлянето на напоителните съоръжения за ползване, а впоследствие и като собственост на СН,  

осъществяване на технически надзор върху експлоатацията и поддържането на предадената на СН 

напоителна и отводнителна мрежа и съоръжения, участие в извършването на технико-икономически 

оценки за тяхното състояние и използване, утвърждаване на вътрешни правилници за безопасна 

експлоатация на съоръженията, организиране създаването на регистър и база данни за СН и др. 

 

Финансиране на хидромелиоративните дейности 

 

Част от основните съоръжения в изградените годни напоителни и отводнителни системи, които се 

стопанисват от дружествата “НС” ЕАД и “ХМ-С” ЕАД понастоящем, се нуждаят от ремонтно-

възстановителни работи и реконструкция, за да бъдат използвани при новите форми на земеползване и 

организация на напояването. 

Освен това както СН след регистрирането им, така и индивидуалните водоползватели, без 

подкрепата на държавата, само със собствени средства много трудно могат да започнат своята дейност. 
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За да напояват е необходимо стопанисваните от тях напоителни и отводнителни съоръжения на тяхната 

територия да бъдат в състояние да бъдат използвани за доставка и разпределение на водата върху 

земеделските земи и за други цели, за които са изградени. За ремонт и възстановяване на 

съществуващите хидромелиоративни съоръжения  или за изграждането на нови съоръжения са 

необходими немалки средства, с които водоползвателите и СН обикновено не разполагат. 

Възможностите за финансиране на дейностите по възстановяване и реконструкция на 

съществуващите напоителни и отводнителни системи и съоръжения и изграждане на нови 

хидромелиоративни съоръжения понастоящем са: 

- Дейности по основната държавна хидромелиоративна инфраструктура (стопанисвана от “НС” ЕАД 

и “ХМ-С” ЕАД). Средства се отделят в рамките на утвърдения със Закона за държавния бюджет лимит 

за капиталови разходи на МЗГ, като утвърдените обекти се включват в поименните списъци на МЗГ за 

строителство и ремонт за съответната година (в т.ч. и за опазване на наличния хидромелиоративен фонд 

в страната). Дружествата отделят и ползват и собствени средства за финансиране на дейността си. 

- Дейности по хидромелиоративната инфраструктура на територията на СН. Възможностите за 

оказване на финансова помощ от страна на държавата и по международни програми на СН са в 

зависимост от собствеността на хидромелиоративните съоръжения – собственост на държавата или 

бивша кооперативна собственост. След своето учредяване СН придобива право за безвъзмездно 

ползване на хидромелиоративната инфраструктура на своята територия, а до 5 години от предоставянето 

за ползване, да придобие и безвъзмездно правото на собственост. Редът на учредяване е регламентиран в 

Наредбата за придобиване и отнемане правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната 

инфраструктура и обслужващата техника на територията на СН. Само в такива случаи СН имат право на 

финансово подпомагане от държавата. 

Редът за финансово подпомагане на СН е посочен в Наредба №2 от 2002 г. Инвестиционните разходи 

са за проектиране, основен ремонт и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура, върху 

която СН са придобили право на безвъзмездно ползване. Финансовото подпомагане е в размер на 80% от 

стойността на обекта, като разликата до пълния размер се осигурява от СН. Средствата за  финансово 

подпомагане на СН се определят ежегодно в рамките на утвърдения със Закона за държавния бюджет 

лимит за капиталови разходи на МЗГ. Финансираните обекти се включват в поименните списъци на 

МЗГ на обектите за строителство и ремонт за съответната година.      

В случаите, когато СН придобиват право на собственост върху обектите от хидромелиоративната 

инфраструктура на територията им, които са били включени в имуществото на прекратени организации 

по силата на Закона за СН, те нямат право на финансово подпомагане от държавата за извършване на 

ремонтно-възстановителни работи, ново строителство или реконструкция. Но в бъдеще те ще могат да 

бъдат подпомагани при условията на предстоящата мярка 1.6. “Управление на водните ресурси” на 

САПАРД. Финансираните дейности по мярката са от типа публични инвестиции за инфраструктурата.   

- Дейности по инфраструктурата на частни водоползватели. Освен финансиране на дейностите в 

частните стопанства от собствени средства на водоползвателите, възможностите за инвестиции в 

момента в системи и съоръжения за напояване има по линия на САПАРД - мярка 1.1. “Инвестиции в 

земеделски стопанства”. Средства се дават за сектори трайни насаждения, зеленчуци, зърнени, 

етерично-маслени и маслодайни култури, тютюн, билки и памук. Субсидират се до 50% от допустимите 

разходи по одобрените инвестиционни проекти на физическии юридически лица, регистрирани като 

земеделски производители по Наредба №3/29.01.1999 г., при определени изисквания и условия. 

СН и частните водоползватели освен това могат да ползват субсидии и кредити по различни 

международни и национални програми в областта на земеделието, управлението и опазването на 

околната среда. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАЦИИТЕ И ПОЛИВНОТО  

ЗЕМЕДЕЛИЕ 

 

Необходимост от възстановяване, преструктуриране и развитие на хидромелиорациите и  

поливното земеделие 

 

Агроклиматичните особености на България са обуславяли от векове необходимостта от провеждане 

на напояване на редица отглеждани земеделски култури главно през периода юни-септември за 

компенсиране на формиращия се воден дефицит, както и отвеждането на излишните повърхностни 

и/или подземни води.обикновено през пролетните месеци в земите, разположени в ниските тераси на р. 

Дунав и по-големите вътрешните реки, с оглед създаване на подходящи условия за развитие на 

културите.   

Ролята на напояването и отводняването за гарантиране получаването на стабилна растениевъдна 

продукция при рязко ограничаване на неблагоприятното въздействие на климатичните фактори през 

различните в климатично отношение години е безпорна и доказана от практическото им използване и 

проведените дългогодишни научни изследвания в различните райони на страната.   

Именно поради това, постигането на основната стратегическа цел на държавната политика в 

областта на земеделието - създаване на ефективно и конкурентноспособно експортно ориентирано 

устойчиво земеделско производство, е немислимо без възстановяване, адаптиране към формиралите се в 

земеделието организационно-икономически условия и развитие на хидромелиорациите в България сега 

и през следващите години. 

А това може да бъде извършено след внимателна оценка на сегашното им състояние и на  

особеностите на аграр-икономическите условия в страната и извършването на адекватни на тях  

организационно-управленчески и финансово-икономически реформи, с които да бъдат осигурени 

необходимите предпоставки за възстановяване и преустройство на напоителните и отводнителни 

системи и повишаване на ефективността на тяхното използване и понататъшно развитие. 

Преструктурирането в напояването и отводняването следва да се осъществява съобразно и с 

особеностите и принципите на новата политика на страната по отношение на водите и водностопанската 

инфраструктура - политика за тяхното интегрирано и устойчиво управление и използване, отчитайки 

историческите и регионални условия, като управление на водопотреблението с цел по-голяма 

рационалност, децентрализирано решаване на проблемите, разглеждане на речния басейн като основна 

единица за управление, поделена отговорност на участниците, регионална гъвкавост и т.н. 

 

Изменение на климата и засушаването в България. Напояването като основно средство за  

намаляване на неблагоприятните въздействия на климатичните промени,  засушаването и  

водния дефицит  

 

През последните десетилетия на миналия век проблемът за изменението на климата и неговите 

колебания придоби особена важност, предизвиква и понастоящем нарастващ интерес. 

Глобалното затопляне в края на 20-ти век до голяма степен се дължи на човешката дейност, свързана 

със засиленото действие на т.н. "парников ефект". Емисиите на парниковите газове и аерозолите 

продължават да променят състава на атмосферата и в началото на 21-ви век, а оттук и засилващото им 

въздействие върху климата на Земята. Съгласно моделните климатични сценарии на ООН глобалната 

приземна средна температура на въздуха се очаква да се повиши между 1.4-5.8
о
С между 1990 и 2100 г. С 

вероятност 66-90% се очаква да се увеличи продължителността на засушаванията през лятото във 

вътрешноконтиненталните части от средните ширини. С по-голяма вероятност (90-96%) се очаква да се 

увеличат случаите с интензивни валежи върху много територии от умерените и високите ширини. 

Засушаването е свързано главно с намаляване на валежите спрямо климатичните им норми. 

Колебанията на годишните валежни суми в България показват тенденция към спадане в края на 

миналото столетие. Най-дълги са били периодите на засушаване през 1940-те и последните две 

десетилетия. Периодите с по-продължителни и силни засушавания са 1902-1913 г., 1942-1953 г. и 1982-

1994 г. През първия период сухите години са около 20 %, през втория те нарастват на около 40 %, а през 
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периода 1982-1994 г. те са вече 50 %. Най-значителните суши в страната са били през 1945 и 2000 г. 

Пространственото разпределение на климатичната норма на сумата от валежите през периода април-

септември показва, че тя варира между 250 и 500 mm. Счита се, че валежна сума под 300 mm е 

недостатъчна и затруднява земеделското производство на страната без напояване.  

Всички досегашни периоди на засушавания в страната са оказали неблагоприятно въздействие върху 

земеделското ни производство и икономика, като са регистрирани огромни загуби от продукцията на 

есенни и пролетни култури, овощни и лозови насаждения и др. 

Очевидно, засушаванията са неразделна част от климатичните особености в България и в случай, че 

тенденцията през последните две десетилетия към намаляване на валежите продължи и климатичните 

сценарии за страната през 21-ви век се осъществят, ще се наложат промени в цялостните технологии на 

земеделско производство (дати на сеитба, продължителност на вегетацията, норми на торене, поливни 

режими и т.н.), които трябва да бъдат съобразени с новите условия и потребности на земеделските 

култури. 

Напояването ще има още по-важна роля като ефективно средство за ограничаване или 

предотвратяване на стресовото въздействие на засушаването върху земеделските култури и за 

получаване на високи и устойчиви добиви от земеделските култури при добро качество на продукцията. 

Има неотложна необходимост от вземането на подходящи мерки за повишаване адаптацията към 

посочените тенденции в климата към затопляне и засушаване не само на земеделието ни, но и на самото 

напояване, тъй като засушаванията влияят пряко за намаляването на водните запаси, акумулирането на 

по-малки обеми вода в язовирите в годишен и многогодишен аспект, а следователно за ограничаването 

на възможностите за използване на вода за напояване.  

Основните адаптационни мерки следва да бъдат насочени към:  

- усъвършенстване на технологичните и технически решения за напояване  

- подобряване на управлението и използването на напоителните системи и съоръжения 

- използване на рационални и икономически обосновани поливни режими на напояваните култури и 

въвеждане на нови технологии за отглеждане на културите в условия на засушаване   

 

 Адаптационни мерки за усъвършенстване на технологичните и технически решения за  

напояване:  

 - разширяване и въвеждане на подходящи водоспестяващи, енергоспестяващи и екологосъобразни 

технологии и техники за напояване на земеделските култури с малки загуби на вода при 

транспортирането и разпределението й, като подобрено гравитачно напояване, капково и подпочвено 

напояване, микродъждуване, нисконапорно дъждуване с инсталации и машини, съобразени с новите 

агроклиматични и агротехнически условия в различните региони на страната  

 - преоценка на параметрите на изградените напоителни системи и съоръжения по отношение на 

водообезпеченост, размер на напояваните площи, параметри на поливните технологии и др.  

 - възстановяване на напоителните съоръжения в регионите с обезпечени водоизточници 

 - реконструкция на изградените напоителни системи и съоръжения с оглед използването им при 

условия на недостиг на вода 

 - изграждането на съоръжения за регулиране оттока на реки и дерета с малки водосборни области 

 - ремонт на главни и разпределителни напоителни мрежи с оглед намаляване на загубите на вода в 

тях посредством облицоване на каналите, изграждане на напорни тръбопроводи и др. 

- изграждане на водомерни съоръжения по напоителните системи 

- ремонт на вътрешно-каналната мрежа и въвеждане на подходяща поливна техника и 

водоспестяващи технологии 

 - възстановяване на локални малки напоителни полета с използване на местни водоизточници и 

микроязовири  

 - възстановяване на съществуващите и изграждане на нови сондажни кладенци за използване на 

подземни води за напояване 

 

 Адаптиционни мерки за подобряване на управлението и използването на напоителните 

системи и съоръжения: 
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- установяване на въздействието на климатичните изменения върху количеството и качеството на 

водните ресурси в земеделието   

- преустройство на напоителните системи и адаптиране на тяхното управление към новите форми на 

земеползване и към изискванията за устойчиво и интегрирано използване на земите и водните ресурси  

- екологизация на експлоатацията на напоителните системи и съоръжения 

- разработване на подходящи за конкретни условия схеми на разпределение на водата, организация и 

управление на напояването на територията на сдруженията за напояване 

- ефективното използване на водата от сдруженията за напояване 

- създаване на система за мониторинг в напояваните земи  

- използване на пречистени отпадни води от населените места за напояване  

- повторно използване на водите от отводнителните системи за напояване  

 

 Адаптиционни мерки за използване на рационални и икономически обосновани поливни  

режими на напояваните култури и въвеждане на нови технологии за отглеждане на културите в условия 

на засушаване:   

- оценка и изготвяне на дългосрочни прогнози за потребностите на земеделски култури от вода за 

напояване при променените климатични и други условия 

- установяване на уязвимостта на земеделските култури към климатичните промените и 

засушаването в основните агроклиматични райони на страната  

- разработване и прилагане на рационални нарушени поливни режими с намаление на размера на 

поливните норми или отпадане на определени поливки   

- ново райониране на напояваните култури в страната съобразно настъпилите промени  

- адаптиране и въвеждане в действие на информационно-съветстващата система а прогнозиране 

необходимостта от напояване и определяне на параметрите на поливния режим на напояваните култури  

- използване на нови по-устойчиви сортове култури, които да са с повишена адаптация към 

засушаване 

- прилагане на подходящи влагозадържащи технологии и техника за почвообработка  

- промяна в технологиите за отглеждане на напояваните култури в различните  

агроклиматични райони  

С цел комплексно проучване и научно изясняване на уязвимостта на земеделските култури и на 

земеделието като цяло към условията на воден дефицит, разработване на най-правилни решения и мерки 

за намаляване или предотвратяване на неблагоприятните въздействия на настъпващите процеси и 

адаптиране на земеделското производство към тях, в т.ч. създаване и изпитване на нови сортове и 

хибриди култури, технологии, технически средства и т.н., започна подготовката за изпълнение от 

различни научни институти в системата на НЦАН на “Национална програма за намаляване на 

пораженията на земеделските култури в резултат на водния дефицит”, с участието и на ИММ.  

 

Адаптиране управлението на напояването и отводняването към новите организационно- 

икономически условия в земеделието. Основни приоритети на преструктуриране и развитие 

на хидромелиорациите и използване на изградената хидромелиоративна инфраструктура    

 

Редица са проблемите, които са решени или са в процес на решаване през последните години във 

връзка адаптиране на управлението на напояването и отводняването към формиращите се 

организационно-икономически условия в земеделието. Но още повече са тези, които следва неотложно 

да бъдат поставени за обсъждане и да намерят правилно решение. Това се налага както във връзка със 

завършване на започнатото преструктуриране на  управлението на напояването и отводняването и 

използването на хидромелиоративната инфраструктура, така и за изпълнение на изискванията за 

въвеждане на съвременните подходи и принципи на интегрирано управление и опазване на водите, 

което ще създаде основата върху която те ще се развиват през следващите години. 

Основните приоритети на държавната политика в областта на хидромелиорациите и поливното 

земеделие понастоящем и през следващите години трябва да са:  

- актуализиране на стратегията и изготвяне на нова програма за развитие на напояването в България, 
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за възстановяване и преустройство на икономически ефективните годни и негодни в момента 

напоителни системи   

- извършване на промени в законовата и нормативната уредба, съобразени с променените условия в 

земеделието, натрупания опит от провеждането на досегашните реформи и основните насоки за 

развитие на хидромелиорациите през следващите години  

- завършване оценката на икономическата ефективност на изградените напоителни системи и 

вземане на решение за съдбата на доказано икономически неефективните напоителни системи и полета  

- изготвяне на програма за възстановяване и ремонт на отводнителните системи, защитните диги и 

останалите съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите   

- продължаване на институционалните реформи в управлението на напояването и отводняването, 

използването и поддържането на хидромелиоративната инфраструктура    

- оценка и вземане на решения относно незавършеното строителство на хидромелиоративни обекти 

- разработване и реализиране на подходящи за новите условия модели за преустройство и използване 

на напоителните системи в представителни за страната региони с адаптивни нови решения в технически, 

технологичен, агрономически, икономически и екологичен аспект 

- изготвяне и реализиране на програма за подпомагане от страна на държавата на СН с оглед 

насърчаване и стимулиране на тяхната дейност и превръщането им в активен участник в съвместното 

управление и развитие на напояването в страната 

- реализиране на подходяща инвестиционна програма в напояването и отводняването с оглед 

възстановяване и преструктуриране на инфраструктурата и подобряване на управлението й 

- ускоряване на процедурите по предоставяне на СН правото на безвъзмездно ползване на 

технологично обособената хидромелиоративна инфраструктура и на обслужващата техника на 

територията на сдруженията  

- детайлно проучване на водобезпечеността на всички по-големи напоителни системи при 

климатичните условия на сухия период на последните години и с отчитане на очаквани понататъшни 

изменения на климата  

- нова оценка на поливните и напоителните норми на напояваните култури и на нормативната 

обезпеченост  

- разработване и реализиране на програма с въвеждане на подходящи методи и технически средства 

за измерване на водата в напоителните системи  

- изясняване на влиянието, което ще окажат климатичните изменения върху земеделското 

производство при поливни условия, оценка на възможното им въздействие върху водните ресурси и 

разработване на подходящи технологиите за отглеждане на различните земеделски култури в условията 

на воден дефицит      

- включване на водоползвателите на всички нива и всички аспекти на управлението на напояването и 

отводняването 

- оценка на енергоемкостта на напоителните системи и разработване на мерки за повишаване на 

енергийната им ефективност  

- стартиране от началото на 2004 г. на мярка 1.6. “Управление на водните ресурси” по САПАРД 

      - разработване и прилагане на адекватна ценова политика в напояването и отводняването  

 

Възможности за финансиране на дейностите по възстановяване и реконструкция на  

съществуващите и изграждане на нови хидромелиоративни системи и съоръжения 
 

Освен посочените по-горе и отнасящи се за различните части на хидромелиоративните системи и 

стопанисващи ги организации и водоползватели, през следващите години възможностите за инвестиции 

ще бъдат разширени главно във връзка със стратирането (от 2004 г.) на новата мярка 1.6. “Управление 

на водните ресурси” по САПАРД. По тази мярка ще се подпомагат инвестиции в хидромелиоративни 

обекти, обособени в 4 подмерки: 

- Подмярка 1: Възстановяване и модернизация на напоителната инфраструктура    

- Подмярка 2: Възстановяване и модернизация на отводнителната инфраструктура    

Същите са предназначени за СН, поели за управление технологично обособени части или цели 
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напоителни и отводнителни системи и съоръжения 

- Подмярка 3: Защита от наводнения (вкл. Корекции на реки, изграждане и възстановяване на диге)  

- Подмярка 4: Завършване, възстановяване и модернизация на основната държавна  

напоителна и отводнителна инфраструктура 

Тези подмерки са предназначени за институции, отговарящи за управлението на държавната и 

общинската инфраструктура за защита от наводнения и на основната напоителна и отводнителна 

инфраструктура (“НС” ЕАД, “ХМ-С” ЕАД, общини и т.н.)  

      Финансираните дейности по мярката са от типа публични инвестиции за инфраструктура.  

Предвижда се размерът на субсидията да бъде до 50-100% от допустимите разходи в зависимост от 

това дали проектите генерират или не “значителни нетни” приходи, като за оценяване на тези приходи е 

лазработена метозология в съответствие с изискванията на Европейската комисия. СН, стопанисващи 

държавна инфраструтура, ще могат да участват с не по-малко от 20% от общите разходи по проекта 

съгласно чл. 49, ал.4 от Закона за СН. Редът и условията за участие в мярката 1.6. на САПАРД, както и 

допустимите за инвестиции по мярката дейности, ще бъдат подробно изложени в нарочна Наредба на 

МЗГ за тази мярка.  

 

Необходимост от обучение и оказване на различна помощ на водоползвателите и на   

      членовете на сдруженията за напояване 

 

Съвместното управление на напояването в България не следва да се разглежда само като 

прехвърляне от държавата на водоползвателите, респ. на СН, на части или на цели напоителни и 

отводнителни системи и съоръжения, а като процес на подпомагане на земеделските производители за 

подобряване на техния живот чрез по-добро управление на хидормелиоративната инфраструктура. 

Самото прехвърляне не може да бъде стимул за постигане на ефективно управление и използване на 

хидромелиоративните съоръжения. То би трябвало да е част от една цялостна политика и програма за 

подпомагане на земеделските производители в развитие на поливното земеделие, включващи освен 

финансово подпомагане, така също и осигуряване на обучение и различни услуги и предоставяне на 

техническа и консултантска помощ.          

Тази необходимост все още не е осъзната и това е една от причините за появата на трудности в 

процесите на създаване, дейност и поемане на управлението на напояването от СН и общо в 

хидромелиорациите и поливното земеделие у нас.  

Обучение следва да се извършва както на водоползвателите, индивидуални и членове на СН, така и 

на специалистите, които се занимават с въпросите на управление на напоителните и отводнителни 

системи на различните управленчески нива.  

Основните въпроси, по които е необходимо да се провежда обучение и съветване на 

водоползвателите и членовете на СН са: организация на дейността на СН, технологии за отглеждане на 

културите при поливни условия, техники и технологии за напояване на различните земеделски култури, 

управление на напояването, технологии за ефективно използване на отводнителните системи и за 

подобряване на земите с преовлажнени, засолени и кисели почви, технологии за екологосъобразно 

използване на напояваните и отводнявани площи и т.н.  

С оглед на това е необходимо да бъде подготвена и реализирана Национална програма за  

обучение включваща: система за обучение на земеделските производители - водоползватели, членове на 

СН чрез курсове, семинари, кръгли маси, открити дни с демонстрации ), система за запознаване с 

новостите и демонстриране на постиженията на хидромелиоративната практика в учебно-

демонстративни полета, информационно-съветстваща система за прогнозиране потребността от 

напояване и за определяне параметрите на поливния режим на земеделските култури при оптимална и 

недостатъчна водообезпеченост, информационно-съветстваща система за управление и поддържане на 

напоителните системи и съоръжения, информационно-съветстваща система за управление и поддържане 

на отводнителните системи и останалите съоръжения от национално значение, информационно-

съветстваща система с мерки за екологично опазване на земеделските площи.  

Във връзка с насърчаване и стимулиране на дейността на СН и превръщането им в  

активен участник в съвместното управление и развитие на напояването е необходимо разработването и 
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реализирането и на подходяща Програма за подпомагането им, в т.ч. на инвестиционна програма за 

възстановяване и преустройство на напоителните и отводнителни съоръжения на територията на 

сдруженията, за техническа и технологична помощ на сдруженията при ремонта на вътрешно-каналната 

мрежа, при закупуването и използването на подходящи поливна техника и технологии и др. 

  

Потребност от научни изследвания и съвети. Приоритети на научноизследователската и  

      приложна дейност.  Основни проблеми за решаване от хидромелиоративната наука.  

 

По този въпрос становището и действията както на управленческите органи, така и на 

специалистите от практиката, също не са адекватни на потребностите на водоползвателите/СН, 

независимо от направените промени в организацията и структурата на научните изследвания, 

приложната и съветстващата дейност в земеделието в България на базата на НЦАН и НССЗ към МЗГ.  

Тези институции и главно Института по мелиорации и механизация (ИММ) от системата на НЦАН, 

който единствен се занимава с комплексните проблеми на хидромелиорациите и поливното земеделие в 

България, са в състояние да осигурят необходимите за дейността на СН и на индивидуалните 

водоползватели и земеделските кооперации и агрофирми приложни научни продукти и оказване на 

информационна, техническа и друга консултантска помощ и съвети по широк обхват на интересуващите 

водоползвателите въпроси.         

Провежданата от ИММ научноизследователска и научно-приложна дейности понастоящем са 

насочени към решаване на различните аспекти на проблемите, произтичащи от потребностите на: 

- преструктурирането на аграрния сектор и реализирането на стратегическите цели на аграрната 

политика до 2005 г. - постигане на конкурентноспособно, експортно ориентирано и устойчиво развито 

земеделие в България в условията на пазарни отношения 

- провежданата политика за присъединяване на България към Европейския съюз, в т.ч. свързани с 

изпълнение на предприсъединителните програми и Закона за водите по отношение на постановките за 

интегрирано управление и опазване на водите в основните водностопански региони на страната, и др. 

Основните приоритети на тези дейности са: 

 Адаптиране управлението на напояването и на напоителните системи към новите форми на  

земеползване и към изискванията за устойчиво и интегрирано опазване и използване на земите и 

водните ресурси  

- актуализиране на стратегията и програмата за възстановяване и развитие на поливното земеделие и 

хидромелиорациите в новата организационно-икономическа ситуация в земеделието и в условията на 

засушаване 

- разработване на подходящи за условията в земеделието методи и средства за управление на 

напояването в условията на недостиг на вода и за преустройство и възстановяване на изградените 

напоителни системи с оглед повишаване на тяхната ефективност 

- разработване на адекватни методи и технически средства за измерване на водата в напоителните 

системи 

- усъвършенстване на методите за екологизация на експлоатацията на напоителните системи, 

свързани с предотвратяване замърсяването на водите и почвите в напояваните земеделски земи  

- адаптиране на принципите за интегрирано използване и опазване на водите в земеделието в 

основните водностопански региони на страната 

- установяване на влиянието на промените в климата и засушаванията върху количеството и 

качеството на водните ресурси, които се използват за напояване  

 Използване на водоспестяващи и екологосъобразни технологии и техники за напояване на  

различните земеделски култури при формиралите се нови условия на земеползване и засилващ се воден 

дефицит  

- установяване на основните параметри на наличните технологии и техники за напояване на 

земеделските култури в новите условия с оценка на възможностите за използването им при различни 

схеми на работа 

- усъвършенстване на поливните технологии и техники с оглед съобразяването им с потребностите 

на поливното земеделие и за повишаване на тяхната ефективност  
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- разработване на нови съвременни водоспестяващи и енергоспестяващи техники и технологии за 

напояване 

- създаване на продукти и системи за избор на оптимизирани начини и техники за напояване   

- разработване на технологии и материали за ремонт и ново строителство на напоителните системи и 

съоръжения, на системи за автоматично регулиране и контрол на технологичните процеси на 

разпределение и използване на водата за напояване   

 Усъвършенстване на технологиите за отглеждане на земеделските култури при напояване в  

условията на засушавания и воден дефицит  

- установяване на уязвимостта на земеделските култури към промените в климата, продължителните 

засушавания и водния дефицит и на влиянието им върху размера и качеството на продукцията   

- разработване на методи и средства за преодоляване на неблагоприятните последици за културите 

от водния дефицит, оптимизиране параметрите на поливния режим на основните земеделски култури      

- изследване на ефекта от напояването и устойчивостта на добивите от културите при различните 

методи и начини за напояване  

- разработване на съвременни технологии за отглеждане на земеделските култури при поливни 

условия и различни нива на водоосигуреност и норми на торене, гарантиращи получаването на 

устойчиви добиви 

- разработване на подходящи агротехнически мероприятия за повишаване на ефекта от напояването 

и за подобряване на плодородието на почвата, създаване на съвременни системи за минерално торене и 

интегрирана борба с плевелите при отглеждането на земеделските култури в условията на напояване 

 Адаптиране управлението на отводняването и използването на отводнителните системи и  

съоръжения за предпазване на земите от вредното въздействие на водите към новите условия в 

земеделието и към изискванията за опазване на околната среда  

- разработване на стратегия и програма за възстановяване, реконструкция и развитие на 

отводняването и отводнителната инфраструктура при новите форми на земеползване 

- установяване на ефекта от управлението на подпочвените водни нива върху продуктивността на 

културите и изнасянето на хранителни елементи 

- разработване на еколосъобразни начини и средства за преустройство на отводнителните системи 

съобразно възможностите за тяхното използване 

- разработване на мониторингова система за следене нивото на подземните води в отводнителните  

системи и на система за наблюдения и предупреждения 

- оценка и анализ на наличната механизация за поддържане и експлоатация на отводнителните  

системи 

- изследване на методи и средства за опазване на водите и почвите в отводняваните земи от 

замърсяване 
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РЕЗЮМЕ  

Направен е преглед на състоянието на напояването и отводняването в България и анализ на причиите 

за кризата в развитието им , разгледани са промените в нормативната база и резултатите от проведените 

структурни реформи в направлението през последните години. Очертани са пътищата за адаптиране на 

хидромелиорациите и поливното земеделие на страната към формиралите се организационно-

икономически условия и засилващия се воден дефицит вследствие на климатичните промени с 

тенденция към затопляне и засушаване. Посочени са перспективите и основните приоритети при 

възстановяване и преструктуриране управлението на изградената хидромелиоративна  инфраструктура, 

както и неотложните задачи, които следва да бъдат изпълнени с оглед завършване на реформите в 

направлението и създаване на устойчиво поливно земеделие в България. Разгледани са възможностите за 

финансиране на дейностите по възстановяване и ново строителство на хидромелиоративни съоръжения 

от индивидуалните водоползватели, сдруженията за напояване и търговските дружества понастоящем и 

през следващите години. Представени са основните проблеми, които следва да бъдат решени от 

хидромелиоративната ни наука в краткосрочен и дългосрочен период.      

 

 

 

 


