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РЕЗЮМЕ 

 

Агроклиматичните особености на България обуславят необходимостта от провеждане 

на комплекса от хидромелиоративни дейности - напояване на земеделските култури,  

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

отвеждане от тях на излишните повърхностни и подземни води с оглед създаване на 

подходящи условия за съвременно земеделско производство.   

Във връзка с това още от древни времена и в течение на много години през миналия 

век, особено през втората му половина, в страната са изградени голям брой напоителни, 

защитни и отводнителни системи и съоръжения. 

От началото на прехода след 1989 г., хидромелиорациите в България навлизат в криза, 

която продължава и понастоящем. Техническото състояние на голяма част от изградените 

системи и съоръжения поради редица обективни и субективни причини непрекъснато се 

влошава и те не могат да изпълняват предназначението си. 

Предвид важната роля и значение на този сектор за българското земеделие и икономика 

за осигуряване получаването на стабилна растениевъдна продукция при рязко ограничаване 

на неблагоприятното въздействие на климатичните фактори през различните в климатично 

отношение години, от една страна, и от друга – като средство за ограничаване на стресовото 

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

и за преодоляване на вредното въздействие на водите върху земеделските земи и селските 

райони при други екстремни климатични прояви, като  наводненията, управлението на 

хидромелиорациите и на изградената инфраструктура следва да бъде преструктурирано и 

сектора бъде възстановен и адаптиран към съвременните условия в земеделието на страната. 

 Оновните насоки и приоритети, както и дейностите за възстановяване, 

преструктуриране и развитие на хидромелиорациите и използването на 

хидромелиоративните системи и съоръжения следва да се опраделят съобразно с приетите 

приоритети на държавната политика за създаване на ефективно и конкурентноспособно 

експортно ориентирано устойчиво земеделско производство, с изискванията и принципите 

на новата политика на страната по отношение на водите и водностопанската 

инфраструктура, свързана с разумното и пестеливо изразходване на ограничените ни водни 

ресурси, както и с потребността и изискванията за адаптиране на земеделското производство 

към особеностите на различните аспекти на проявление на настъпващите климатичните 

промени.     

 

1. Въведение 

 

Хидромелиорациите представляват комплекс от дейности и свързаните с изпълнението 

им инженерни системи и съоръжения за: 

- напояване на земеделските култури с цел създаване на благоприятен за тяхното 

развитие влажностен режим в почвата и за осигуряване/получаване на устойчиви добиви и 

качествена земеделска продукция     

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

благоприятен за развитието на земеделските култури водно-въздушен режим в почвата и за 

получаването на устойчиви добиви и качествена земеделска продукция     

- предпазване от заливане/наводнения на земеделските земи и различни стопански 



обекти извън населените места   

- корегиране и осигуряване проводимостта на речните легла в участъците извън 

населените места 

Агроклиматичните и други особености на България обуславят необходимостта от 

провеждане на хидромелиоративните дейности - напояване на земеделските култури главно 

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

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

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

месеци в периодите на интензивни валежи и високи водни нива в р. Дунав и по-големите 

вътрешните реки, с оглед създаване на подходящи условия за извършване на съвременно 

земеделско производство.   

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

използвали напоителни и защитни системи и съоръжения. Началото на държавна програма за 

водно строителство и по-рационално използване на водните ресурси се поставя в началото на 

миналия век, когато през 1904 г. се създава първата служба за водно строителство, а през 

1920 г., в съответствие със Закона за водните синдикати (1919 г.), се основават и първите 

държавни кооперативни сдружения.  

Във връзка с това още от древни времена и в течение на много години през миналия 

век, особено през втората му половина, по нашите земи хората и държавата са строили и 

използвали напоителни, защитни и отводнителни системи и съоръжения. Началото на 

По-значително развитие напояването има след 1960 г., когато в различни райони на 

страната се изграждат голям брой напоителни системи. Така до 1989 г. изградените поливни 

площи достигат до 12,3 млн. дка (29% от общата обработваема площ), като в 8,8 млн. дка са 

инвестирани държавни средства, а в останалите инвестициите са на бившите кооперативни 

стопанства. Изграждат се с държавни средства 235 напоителни системи и голям брой 

отделни напоителни полета, които се обслужват от 168 бр. комплексни и напоителни 

язовири. Поливните площи през този период са осигурявали над 50 % от земеделската 

продукция на страната, на такива площи са отглеждани голяма част от интензивните и 

хуражните култури. 

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

съоръжения са около 5 400 хил.дка. 

Началото на целенасочена дейност в областта  на отводняването и предпазването на 

земеделските земи от наводнения се поставя след Освобождаването на България през 1878 г. 

и особено след големите опустошителни наводнения през 1897 г. По-значителна дейност 

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

изграждат предпазни диги в низините край р. Дунав. Към 1989 г. в 1,366 млн. дка земеделски 

земи, по-голяма част в рамките на напоителните системи, са изградени и се експлоатират 78 

бр. отводнителни системи за подобряване на преовлажнени и засолени почви. В 

експлоатация са и защитни диги по р. Дунав, предпазни диги по големите реки във 

вътрешността на страната, корекции на реки извън населените места и др. за предпазване от 

вредното въздействие на водите.  

След 1989 г. хидромелиорациите в страната навлизат в криза, която продължава и 

понастоящем. За изминалите 20 години държавата не можа да намери реално действащи 

организационни и финансови инструменти за устойчиво управление на хидромелиорациите, 

в резултат на което продължава физическата и морална  амортизация на 

хидромелиоративната инфраструктура.  

Техническото състояние на част от изградените с държавни средства напоителни 

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

разрушаване и разграбване на цели съоръжения и части от тях. Съоръженията на бившите 

кооперативни стопанства, стопанисвани в момента от общини и сдружения за напояване, в 

голямата си част са разграбени, разрушени и не са в състояние да изпълняват 



предназначението си. Причините за това са обективни и субективни, като  необосновано  

оттеглянето на държавата  от тази дейност, липса на ресурси и  безстопанственост  от страна 

на организациите, стопанисващи съоръжения, липса на реални собственици на земеделската 

земя, променен сеитбооборот  в поливните площи, особености на пазарни условия в 

българското земеделие, 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, 

недостатъчни средства за ремонт и възстановяване на съоръженията, липса или налична 

остаряла и амортизирана поливна и друга земеделска техника и т.н.  

Вследствие на това интересът към напояването силно намаля, като е налице трайна 

тенденция за ежегодно намаляване на площите, които се напояват (около 10 % от общо 

изградените поливни площи).  

Състоянието на защитните и отводнителните системи и съоръжения, които са публична 

държавна собственост, също не е добро поради аналогични на посочените за напоителните 

системи причини.  

Въпреки посоченото неблагоприятно състояние и предпоставки за развитието на  

хидромелиорациите в момента, същите е необходимо да бъдат адаптирани към съвременните 

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

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

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

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

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

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

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

гарантиране получаването на стабилна растениевъдна продукция при рязко ограничаване на 

неблагоприятното въздействие на климатичните фактори през различните в климатично 

отношение години. Роля, която е безпорна и доказана от практическото им използване и 

проведените дългогодишни научни изследвания в различните райони на страната.   

Във връзка с това хидромелиорациите могат да се използват като ефективно средство за 

борба с неблагоприятните въздействия на климатичните промени в региона с ясно е 

установена  тенденция към затопляне и засушаване от една страна, и от друга с проява на 

други екстремни климатични събития – наводнения, заливане на граждански и стопански 

обекти, преовлажняване на земеделски земи, ерозиране и разрушаване на речни легла и т.н., 

които ще се отразят върху земеделското производство и ще наложат необходимостта от 

промяна в цялостните технологии съобразно с новите условия и потребности на 

земеделските култури, политиката и практиката на управление, използване и опазване на 

водните  ресурси. 

Именно хидромелиорациите на страната ще позволят да се ограничат или предотвратят 

стресовото въздействие на засушаванията, водния дефицит и недостига на вода за 

земеделските култури и преодоляване на вредното въздействие на водите върху 

земеделските земи и селските райони при наводненията, преовлажняването на почвата в 

земеделските земи и др. 

Изпълнението на това обаче е немислимо без преструктуриране, възстановяване и 

адаптиране през следващите години на всички дейности от комплекса на хидромелиорациите 

и реалното им превръщане в един от основните приоритети на държавната политика в 

областта на земеделието. 

Във връзка с това очевидна е необходимостта от изготвянето и реолизирането на 

съвременна стратегия с програма от действия и мерки, която да очертае визията, основните 

цели, приоритети, дейности и мерки, които трябва да се реализират за постигане на целите и 

тяхното финансово осигуряване за насърчаване и подпомагане на бъдещото развитие на 

сектора в желаната посока.  



 

2. Състояние на управлението на хидромелиорациите в България   

 

2.1.Действащо национално законодателство и нормативна уредба в областта на 

хидромелиорациите   

Хидромелиорациите са част от водното стопанство на България и тяхното управление 

се извършва съобразно с подходите, принципите и изискванията за управление, опазване и 

използване на водите и на водностопанската инфраструктура, заложени в европейското и 

националното законодателство и практика в областта на водите, както и със специфичните 

изисквания на земеделското производство.  

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

земеделие,  са предмет на регламентиране от редица европейски и национални законови и 

подзаконови нормативни документи. Република България е възприела основните принципи 

на политиката за управление на водите на Европейския парламент и на съвета. За прилагане 

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

към Европейския съюз започна транспонирането му в действащото ни национално 

законодателство. 

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

заложени в Закона за водите (публ. ДВ, бр. 67 от 1999 г.), който пренася основните принципи 

и изисквания на Директива 2000/60/ЕС относно рамката за действия на Общността в 

областта на управление на водите. Законът осигурява единно и балансирано управление на 

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

защита на здравето на населението и устойчиво развитие на страната.  

Основната законова и подзаконова нормативна уредба, действаща в момента в областта 

на хидромелиорациите в България, включва следните документи: Закон за сдруженията за 

напояване (Д.В.бр.34/06.04.2001г.), Наредба  №2/21.01.2002 г. за финансово подпомагане на 

сдруженията за напояване (Д.В. бр.11/31.01.2002 г.); Заповед  №  РД 09-271/11.05.2006 г. на 

основание чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Закона за сдружения за напояване и чл. 12, ал. 3 от Наредба 

№ 2/21.01.2002 г. за финансово подпомагане на сдруженията за напояване; Наредба за 

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

“водоподаване” (ДВ, бр.39/16.04.2002 г.); Наредба за придобиване и отнемане от 

сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната 

инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението (ДВ, 

бр.21/26.02.2002 г.); Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на техническа 

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

Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от 

хидромелиоративната инфраструктура (ДВ, бр.97/02.11.2004 г.);  Указания за общи условия 

на договорите за доставка на вода за напояване на  сдруженията и на ползватели  на вода, 

които не са членове на сдружение (съгласно чл. 58, ал. 1, т. 2 от Закона за сдруженията за 

напояване). 

С отделни аспекти на хидромелиорациите са свързани и с други национални 

документи, като: Закона за собствеността и използването на земеделските земи (ДВ, 

бр.17/1991 г.); Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 58/22.05.1998 

г.); Закона за опазване на земите и почвите от замърсяване (ДВ, бр. 84/29.10.1963 г.); Закона 

за опазване на земеделските земи (ДВ, бр.35/24.04.1996 г.); Закона за опазване на околната 

среда (ДВ, бр.91/2002 г.); Националната програма за действие за устойчиво управление на 

земите и борба с опустиняването в България;  Националната програма за необходимите 

мерки в условията на тенденция към засушаване (2001 г.); Национална стратегия за 

управление и развитие на водния сектор до 2015 г. (2004 г.); Национален План за действие по 

изменение на климата 2005-2008 г. и др.. 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/ZOOS%20Final.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/ZOOS%20Final.pdf


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

сдруженията за напояване (СН) като доброволни организации на физически и юридически 

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

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

определена територия. С приемането на Закона и учредяването на първите сдружения се 

постави началото на нов етап в развитието на хидромелиорациите и поливното земеделие у 

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

ползване и впоследствие права на собственост върху хидромелиоративната инфраструктура 

на тяхната територия, включена в имуществото на търговските дружества, на които 

държавата е едноличен собственост на капитала.  

През 2004 г. Министерският съвет одобри Национална стратегия за управление и развитие 

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

предвижда разработването и приемането на отраслови стратегии. Тъй като редица важни за 

хидромелиорациите и поливното земеделие на страната въпроси, свързани със собствеността, 

ползването и стопанисването на хидромелиоративния фонд, отношенията между доставчик и 

ползвател на услугите от тези системи и съоръжения и т.н., не са регламентирани нормативно, се 

налага разработването на отраслов Закон за хидромелиорациите.  

 

2.2. Управление на хидромелиорациите. Институционална рамка  

В Закона за водите са специфицирани и отговорностите на институциите, свързани с 

управлението на водните обекти и на водностопанските системи и съоръжения в страната. 

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

реконструкция и модернизация на водностопанските системи и съоръжения, се осъществява 

от Министъра на земеделието и горите - за хидромелиоративни системи и съоръжения и за 

предпазване от вредното въздействие на водите извън границите на населените места. 

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

модернизация на водностопански системи и съоръжения - общинска собственост, се 

осъществява от кмета на общината. 

Институционалната рамка на управление на хидромелиорациите в страната, освен 

Народното събрание, Министерския съвет и  Министъра на околната среда и водите, 

функциите на които са регламентирани в закона за водите, включва : 

- Министърът на земеделието и храните, който провежда държавната политика за 

развитие на поливното земеделие и хидромелиорациите, преструктурира 

хидромелиоративния фонд и насърчава формирането на сдружения за напояване,   провежда 

дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на 

хидромелиоративните системи и съоръжения и за предпазване от вредното въздействие на 

водите извън границите на населените места, разработва и внася за приемане в МОСВ и МС 

на нормативни актове в областта на хидромелиорациите, одобрява краткосрочни и 

средносрочни програми за проектиране и изграждане на хидромелиоративни системи и др.  

- Изпълнителна агенция по хидромелиорации – администрация към Министъра на 

земеделието и храните за изпълнение на държавната политика в областта на 

хидромелиорациите с 9 регионални дирекции  в страната. 

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

се до хидромелиоративния фонд общинска собственост 

- Оператори, които са:  

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

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

стопанисване и експлоатация на напоителните системи и съоръжения държавна собственост, 

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

земеделските земи, стопанисване и експлоатация на съоръженията за предпазване от 



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

населените места и др.  

- общински предприятия -  управление и експлоатация на хидромелиоративните 

системи и съоръжения общинска собственост  

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

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

ползване или в собственост напоителна инфраструктура, извършват напояване на 

земеделските култури на територията на сдруженията  

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

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

собственост напоителна инфраструктура, извършват напояване на земеделските култури на 

територията си 

- Сдружения за напояване и самостоятелни водоползватели - потребители на 

хидромелиоративни услуги, физически и юридически лица, земеделски производители, 

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

ползване напоителна инфраструктура и извършват напояване на земеделските култури  в 

собствените или използвани земи 

 

2.3. Стопанисване и експлоатация на хидромелиоративните системи и съоръжения 

Стопанисването на изградения в България хидромелиоративен фонд се извършва от 

търговски дружества към МЗХ - “Напоителни системи” ЕАД, “Хидромелиорации-Севлиево” 

ЕАД и „Земинвест” ЕАД, общини, сдружения за напояване, физически и юридически лица - 

земеделски производители и кооперации, агрофирми и др..    

„Напоителни системи” ЕАД стопанисва и управлява над 98 % от ХМФ, изграден с 

държавни средства. Дружеството има 21 клона в страната.  Основните дейности на 

дружеството с обществена значимост са  доставка на вода за напояване на земеделски 

култури; експлоатация и поддържане на съоръженията за предпазване от вредното 

въздействие на водите, в т.ч. на 235 напоителни системи и голям брой отделни напоителни 

полета, обхващащи общо 7 406 хил. дка с 22 бр. комплексни язовири публична държавна  

собственост; 146 бр. напоителни язовири; 681 бр. напоителни помпени станции; 6 435 км 

открита канална мрежа; 9 269 км закрита тръбна мрежа и голям брой други съоръжения.  

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

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

останалите 2 902 хил. дка - чрез помпени станции. 

Дружеството стопанисва инженерни системи и съоръжения за предпазване от вредното 

въздействие на водите, чрез които се осигурява предпазване от наводнения и се отвеждат 

излишните води от земеделските земи (отводняване). Същите са публична държавна 

собственост (корекции на реки извън населените места – 3 130 км; дунавски диги - 254 км; 

вътрешни предпазни диги - 2260 км;  отводнителни системи - 1,685 млн.дка;  отводнителни 

канали –5 748 км; ретензионни язовири - 17 бр. и др.). С тези системи и съоръжения се 

предпазват от заливане 1,662 млн.дка земеделски земи, населени места и различни стопански 

обекти. 

Голяма част от напоителните и отводнителните съоръжения не са в добро техническо и 

експлоатационно състояние. Те се нуждаят от значителни инвестиции за ремонт и 

възстановяване, с което ще се гарантира тяхната бъдеща сигурна работа. 

През последните години нивото на използваемост на системите за напояване е почти 

постоянно (до 10 %), дължащо се основно на драстичното намаление на засяти поливни 

култури и промяна на структурата им върху годни поливни площи. С изключение на 2000 г. 

и 2007 г. с подадена една безплатна поливка и вследствие на това напояваните площи са 

около 400 хил. дка, през останалите години размера на полятите площи е в границите около 

310-320 хил.дка.  



Анализът на представените данни за дейността на “Напоителни системи” ЕАД показва, 

че статутът на акционерно дружество след 1993 г. се явява в противоречие с функциите му и 

основната дейност, която изпълнява в момента. Необходимо е спешно да се преразгледа 

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

на хидромелиоративната инфраструктура – публична и частна държавна собственост. 

Нормативната уредба не позволява отпускането на бюджетни средства на търговското 

дружество за поддръжка и изграждане на хидромелиоративни обекти, нито субсидиране на 

услугата „водоподаване за напояване”. 

“Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД стопанисва и експлоатира хидромелиоративни 

съоръжения на общо 94 655 дка площи, от които годни към началото на 2008 г. са 41 751 дка 

(44%), и 7 172 дка с годни отводнителни системи, разположени главно в община Севлиево. 

Изградените с държавни средства поливни площи са 65 296 дка и от тях 41 751 дка са с годни 

съоръжения.     

Освен това Дружеството стопанисва 4,59 км корекции на реки, 5 язовира, 19 помпени 

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

мрежа и др. съоръжения. Състоянието на този фонд и възможностите за нормалната му 

експлоатация и поддържане, особено на съоръженията за предпазване от вредното 

въздействие на водите, е подобно на тези при “Напоителни системи” ЕАД. Реално полятите 

площи са: 2005 г. – 4 356 дка, 2006 г. – 7 658 дка, 2007 г. – 6 230 дка. 

„Земинвест” ЕАД стопанисва и управлява съоръжения, намиращи се основно в област 

Кърджали: малки язовири и водоеми – 470 бр.; напоителни полета – 7 бр.. В района се 

изгражда ново напоително поле НП “Диамандово-Падина”. Общо поливните площи са 17 

450 дка, като от тях постоянно се напояват 8 950 дка.   

Сдружения за напояване. След приемането на  Закон за сдружения за напояване  през 

2001 г. досега са подадени 225 заявления за учредяване на сдружения за напояване, в т.ч. и 

такива за пререгистрация на съществуващи кооперации и търговски дружества. 

Регистрираните сдружения са 85 с общо поливна площ 347 830 дка. През 2008 г. са поляти 34 

721 дка. Напояваните от сдруженията площи се увеличават с всяка година, което е резултат 

от намалените загуби на вода по напоителната мрежа, по-ниската цена на услугата 

“водоподаване за напояване” и донякъде до подобреното състояние на хидромелиоративната 

инфраструктура в отделни сдружения. 

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

кандидатстват за финансово подпомагане от страна на държавата за проектиране, 

строителство и ремонт на хидромелиоративните съоръжения, като участието на сдруженията 

е в размер на 20% от общата стойност на строително-монтажните работи. За 2008 г. 

предоставените им финансови средства са в размер на около 1, 274 млн.лв. 

Общини и индивидуални водоползватели. Част от изградените напоителни 

съоръжения в земеделските земи, т.н. вътрешно-канална мрежа, от бившите кооперативни 

стопанства (след ликвидирането им предадена на общините), е предоставена за ползване и 

като собственост на сдружения за напояване. С останалата част от съоръженията, в т.ч. и 

микроязовири, се разпореждат общините. В количествено отношение става въпрос за  1600 

бр. напоителни язовири; 1600 бр. напоителни помпени станции; 16300 км напоителни 

канали; 16400 км напорна тръбна мрежа и др.  

Земеделските производители изграждат и индивидуално системи и съоръжения за 

напояване при използване на собствени водоизточници (подземни води, реки, дерета, 

микроязовири и др.). За размера на изградените поливни площи и на ежегодно напояваните 

земи обаче липсва достатъчно информация.   

Наличната информация в Изпълнителната агенция по хидромелиорации и от 

извършени проучвания на сдружения в различни региони на страната за състоянието на 

напоителните съоръжения в земеделските земи свидетелствува, че последните са почти 



напълно разрушени и негодни за експлоатация.  Липсва съвременна поливна техника, а 

наличната е амортизирана и трудно поддържана в изправно състояние.  

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

напояваните земеделски земи в стопанствата се съдържа само в статистическата информация 

събирана от МЗХ, дирекция ”Агростатистика”. Данните за броя на стопанствата и размера на 

напояваните площи чрез изградени напоителни системи през периода 2003-2007 г. общо за 

страната и по райони на планиране (”Преброяване на земеделските стопанства в България  

през 2003 г. ”, ”Структура на земеделските стопанства в България 2005 г. и 2007 г. ” и 

”Производство на плодове”) са: размер на площите с изградени системи и оборудване за 

напояване (2003 г.) – общо за страната 1 244 821 дка; напояваните през периода 2003-2007 г. 

земеделски земи общо за страната -  съответно 793 663, 536 508 и 726 431 дка.  

 

2.4. Финансиране на дейностите по хидромелиорации 

Източниците за финансиране на  дейностите, свързани с възстановяване и развитие на 

хидромелиоративната инфраструктура, са :  

-  средства от републиканския бюджет за дейностите по възстановяване, поддържане и 

развитие на хидромелиоративната инфраструктура - публична държавна собственост   

- средства от фондовете на ЕС 

- индивидуални средства на водоползвателите 

- средства от общинските бюджети - за инфраструктурата общинска собственост 

- грантови средства по различни донорски програми извън ЕС- банкови кредити 

- привлечени средства за инвестиции в съоръжения с публичен характер от частни 

инвеститори - т.е. насърчаване на публично - частното партньорство 

На този етап основен източник за инвестиционни разходи за  хидромелиоративната 

инфраструктура са средствата по консолидирания бюджет на страната. МЗХ чрез дирекция 

“Инвестиционна политика и обществени поръчки” управлява разпределението на 

инвестиционните разходи в областта на хидромелиорациите, разпределяни от бюджета на 

страната.  

Средствата за хидромелиорации с източник Европейския съюз са усвоявани основно 

като съвпътващи  към други инвестиционни проекти (за изграждане на системи за 

микронапояване и дъждуване) в областта на растениевъдството по програма САПАРД. Но 

този тип финансиране е главно на ниво земеделско стопанство и макар направените 

инвестиции да са изключително ефективни за съответното стопанство, те нямат широк 

икономически ефект.  

Средствата, които се налага да се осигурят годишно за ремонтно-възстановителни 

работи на  големи хидромелиоративни обекти и съоръжения, за доизграждането и 

нормалното функциониране на напоителни системи и полета (напоителни и отводнителни 

помпени станции, канали, напорни тръбопроводи, изравнители, дюкери, водовземни 

съоръжения, изпускатели и др.), както и за обекти предназначени за предпазване от вредното 

въздействие на водите, основно за крайдунавските низини, и за ремонтно-възстановителни 

работи на вътрешно-каналната мрежа и подпомагане на сдруженията за напояване, се 

оценяват на около 40 млн. лв годишно.  

Основните приоритети в областта на инвестициите в хидромелиорациите предвид 

сегашното състояние на техническата инфраструктура на системите и съоръженията са 

подобряване ефективността на хидромелиоративните системи,  възстановяване годността на 

временно негодни съоръжения, намаляване загубите на вода от хидромелиоративните 

системи, увеличаване на поливните площи. 

Основните констатации относно финансирането на дейностите са: 

- капиталовите разходи през този период са недостатъчни за трайно решаване на 

обектите в експлоатация над 40 години, за които е необходимо финансиране в значително 



по-голям обем за язовирни стени, главни напоителни канали и съоръжения, помпени станции 

и отводнителни системи. 

- капиталовите разходи за съоръженията, предпазващи от вредното влияние на водите 

(корекции на реки, диги на р. Дунав, отводнителни помпени станции и системи и др.) са 

недостатъчни; необходимо е ежегодно да се осигуряват средства в размер на 12-15 млн. лв 

- за привеждане на хидромелиоративната структура в годно експлоатационно състояние 

е необходимо завишаване на годишните капиталови разходи, което ще е предпоставка за 

безаварийна експлоатация 

- необходимо е да се осигуряват финансови средства за довършване на обектите в 

строителство или замразени, започнати през предходни години и поради ограничените 

капиталови средства остават незавършени 

  

2.5. Европейски фондове и програми за финансиране на дейностите по 

хидромелиорациите 

Възможности за финансова помощ за земеделските производители, включващи в 

своето стопанство хидромелиоративни дейности са съществували по Националния план за 

развитие на земеделието и селските райони 2000-2006 г. - Специална програма на ЕС за 

присъединяване в областта на земеделието и селските райони (САПАРД) и понастоящем са 

налице по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР). 

В рамките на Програмата САПАРД бяха включени 2 мерки, имащи отношение към 

напояването - мярка 1.1(“Инвестиции в земеделските стопанства”) и мярка 1.6 (“Управление 

на водните ресурси”)  

Броят на изпълнените проекти по мярка 1.1, съдържащи инвестиции в напояването, е 76 

за обща площ на поливните площи в проектите в размер на 29 500 дка.  

Мярка 1.6, която бе насочена към възстановяване и модернизация на напоителната и 

отводнителна инфраструктура, проекти за защита от наводнения и завършване, 

възстановяване и модернизация на основна държавна напоителна и отводнителна 

инфраструктура не стартира поради несъответствие на юридическия статус на 

бенефициентите с изискванията на Програмата и средствата предвидени за нея се прехвърлят 

в други мерки. 

По Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР) от 2008 

г. се прилагат 3 мерки, свързани с хидромелорациите - мярка 111 („Професионално 

обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”), мярка 121 

(„Модернизиране на земеделските стопанства”) и мярка 143 („Предоставяне на съвети и 

консултиране в земеделието в България и Румъния”). 

По мярка 121 - „Модернизиране на земеделските стопанства” Подкрепата е за 

рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана 

малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната 

експлоатация и инвестиции за напоително/отводнителни съоръжения и оборудване за 

рехабилитация/подобряване на съществуваща мрежа в стопанството, включително нови 

тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени 

станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и т.н. 

От 2010 г. ще се прилагат останалите  мерки,свързани с хидромелорациите -  мярка 125 

(„Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с развитието и адаптирането на 

земеделието и горското стопанство”) и мярка 126 („Възстановяване на селскостопанския 

производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и въвеждане на превантивни 

дейности”).  

В мярка 125 е включена  под-мярката „Управление на водите”, която предвижда обект 

на действието й да бъдат възстановяването и/или модернизацията на съществуващите и 

изграждане на нови хидромелиоративни системи и съоръжения като размера на финансовата 

помощ по проектите се рледлага да бъде 100 %.  



Мярка 126 е разделена на две под-мерки – под-мярка 126 “Възстановяване на 

земеделски производствен потенциал, разрушен от наводнения” и под-мярка “Въвеждане на 

превантивни дейности”. Обект на действието на първата под-мярка ще бъдат 

възстановяването на инвестиции, избираеми по мерките от Ос 1 от ПРСР, вкл. закупуване на 

животни и  възстановяване на хидромелиоративна и хидротехническа инфраструктура в 

земеделските земи, пострадала от наводнения. Втората под-мярка предвижда обект на 

действието й да бъдат изграждането на нови и възстановяване/модернизиране на 

съществуващи съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите (за земеделски 

земи). 

 

3. Визия, цели и приоритети, действия и мерки за възстановяване и развитие на 

хидромелиорациите в среднострочен период    

 

3.1. Визия 

Възстановяването и развитието на хидромелиорациите ще осигури една от основните 

предпоставки за създаване на ефективно и конкурентноспособно експортно ориентирано 

устойчиво земеделско производство в България в условията на климатични промени и 

членство на страната в Европейския съюз  

 

3.2. Стратегическа цел 

Възстановяване, преструктуриране и поставяне на основите за устойчиво развитие на 

хидромелиорациите в България с оглед реализиране на потенциалните им възможности 

съобразно с приоритетите на държавна политиката в областта на земеделието и управлението 

на водите и водностопанската инфраструктура и с оглед адаптиране на земеделското 

производство към екстремните прояви на промените в климата в региона.  

 

3.3. Приоритети, основни дейности и мерки 

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

подзаконова нормативна уредба в областта на хидромелиорациите   

- Разработване на стратегия за развитие на хидромелиорациите в България за 

средносрочен и дългосрочен период  

- Разработване и приемане на нов Закон за хидромелиорациите  

- Обсъждане, предлагане и приемане на поправки в Закона за сдружения за напояване  

- Обсъждане, предлагане и приемане на поправки в Закона за устройство на 

територията, съобразени с проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на 

хидромелиоративните системи и съоръжения 

  - Разработване на документите и стартиране на мерките от Програмата за 

развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., свързани с възстановяване и 

модернизиране на напоителната инфраструктура и тази за предпазване от вредното 

въздействие на водите (мерки 125 и 126)   

- Изготвяне и прилагане на нова методика за определяне цената на услугите 

“водоподаване за напояване” и “водоотвеждане при отводняване”  

- Разработване на актуализирани технически норми за проектиране и изграждане на  

хидромелиоративни системи и съоръжения 

 

Приоритет № 2: Преструктуриране и подобряване управлението на 

хидромелиорациите, на собствеността и стопанисването на изградения хидромелиоративен 

фонд и подобряване качеството на хидромелиоративните услуги в условията на басейново 

управление на трансграничните води и на глобално изменение на климата 

- Реализиране на предложените мерки за разпореждане с трайно неизползваните и 

амортизирани хидромелиоративни съоръжения държавна собственост   



- Реализиране на предложените мерки за разпореждане със съоръженията от т.н. 

“незавършено строителство”  

- Преброяване и установяване на реалния размер на поливните и отводняваните 

земеделски площи в страната  

- Изготвяне и реализиране на нов модел за управление на хидромелиорациите, 

собствеността и използване на изградената хидромелиоративна инфраструктура  

- Преструктуриране на дейностите по стопанисване и експлоатация на 

хидромелиоративните системи и съоръжения изградени с държавни средства  

- Разработване и прилагане на адекватна финансова и икономическа политика при 

предоставяне на хидромелиоративните услуги на потребителите 

- Актуване на собствеността на всички съоръжения, стопанисвани от търговсикте 

дружества със 100 % държавно участие към МЗХ 

- Разработване на кадастър на хидромелиоративните съоръжения на базата на 

географски информационни системи  

- Изготвяне инструкция за създаване, проектиране и изграждане на система за 

провеждане на мониторинг в напояваните и отводняваните земеделски земи  

- Подобряване работата на Изпълнителната агенция по хидромелиорациите при 

управление на хидромелиорациите чрез подобряване на системата за контрол върху 

извършваните дейности от търговските дружества със 100 % държавно участие към МЗХ и 

от сдруженията за напояване 

- Оценка на потребностите на земеделски култури от вода за напояване при 

променените климатични условия и изготвяне на дългосрочни прогнози за необходимите 

водни ресурси за целите на земеделието 

- Преоценка на параметрите на изградените напоителни системи по отношение на 

тяхната водообезпеченост, размер на обхванатите площи, изисквания на прилаганите 

технологии и техника за напояване  

- Разработване и прилагане на подходящи за променените условия схеми на 

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

- Въвеждане на съвременна организация и на информационни системи за управление на 

напояването  

 

Приоритет № 3: Възстановяване и реконструкция на съоръженията за предпазване от 

вредното въздействие на водите 

- Оценка на реалното състояние на системите и съоръженията за предпазване от 

вредното въздействие на водите и определяне на необходимите финансови средства за 

тяхното възстановяване и поддържане     

- Оценка на реалното състояние на системите и съоръженията за предпазване от 

вредното въздействие на водите и определяне на необходимите финансови средства и 

изготвяне на дългосрочна инвестиционна програма за тяхното възстановяване и поддържане     

- Изготвяне на дългосрочна инвестиционна програма за възстановяване и поддържане 

на системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите  

- Осигуряване на необходимите финансови средства от държавния бюджет и  

реконструиране и провеждане на рехабилитационни дейности в изградените отводнителни 

системи, защитни диги, корекции на реки и други съоръжения за предпазване от вредното 

въздействие на водите 

- Подобряване на ефективността в управлението и използването на изградените 

отводнителни системи и съоръжения 

- Усъвършенстване на технологичните и технически методи и средства за отводняване 

на земеделските земи с преовлажнени почви   

- Осигуряване на необходимите финансови средства от държавния бюджет за 

поддържане и експлоатация на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите 



  - Преоценка на оразмерителните водни количества в корегираните участъци на 

реките с оглед подобряване на проводимостта им 

- Изготвяне на проекти и финансиране възстановяването и реконструкцията на 

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

- Изграждане на противоерозионни съоръжения по речните легла  

- Решаване на проблема с почистването на дунавските диги и корекциите на реки от 

дървесна и храстовидна растителност и се осигурят средства и начини изпълнение на 

дейността  

- Гарантиране сигурността на предпазваните територии и инфраструктура чрез 

преоценка и преустройство на пропускната способност на съществуващите съоръжения   

- Увеличаване размера на предпазваните от заливане територии чрез изграждане на 

нови инженерни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите 

- Ограничаване изземването на инертни материали в определени участъци от реките с 

оглед намаляване на вредното въздействие върху речните корита 

- Актуализиране на хидроложката и др. информация за основната речна мрежа 

- Подобряване на мрежата за следене на водния отток в реките с оглед засилване на 

елемента на прогнозиране на наводненията и засушаванията  

- Подобряване на системите за наблюдение на климатичните фактори за вземане на 

правилни управленски решения за намаляване вредното въздействие на водите и 

увеличаване на икономическата ефективност на изградените водостопански системи 

   

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

за напояване  

- Изготвяне на дългосрочна инвестиционна програма за възстановяване и изграждане 

на напоителни съоръжения по приоритет с акцент язовири и основни напоителни 

съоръжения                

- Ремонт и възстановяване функционалността на амортизираните мрежи и съоръжения 

за доставка на вода за напояване 

- Реконструкция и модернизиране на икономически ефективните напоителни системи и 

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

- Оценка ефективността на помпените станции и подмяна енергоемкото ел. и машинно 

оборудване  

- Подобряване на ефективността в управлението и използването на изградените 

напоителни системи и съоръжения 

- Проучване, проектиране и изграждане на еталонни напоителни полета в различни 

региони на страната при използване на съвременните постижения на хидромелиоративната 

наука и практика   

- Насърчаване на публично-частното партньорство с оглед разширяване на участието 

на бизнеса във финансирането, възстановяването и управлението на хидромелиоративната 

инфраструктура чрез предоставянето й на концесия  

 

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

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

практики) и на рационални и икономически обосновани поливни режими на напояваните 

култури  

-  Анализ на причините и източниците за загуби на вода по тракта «водоизточник –

потребител», преоценка на необходимите водни количества, подавани по главната мрежа и 

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

минимални загуби по пътя до водопотребителя 

- Стимулиране организираното напояване чрез създаване сдружения за напояване и 

подкрепа на дейността им 



- Реализиране на програма и дейности по изграждане на водомерни съоръжения за  

измерване на подаваната от доставчиците вода на потребителите  

- Усъвършенстване на технологичните и технически методи и средства за напояване на 

земеделските култури 

- Осигуряване/Стимулиране на рационалното и пестеливо използване на водните 

русурси за напояване, особено в районите с дефицит на вода, при прилагане на водо- и 

енергоспестяващи технологии и техники за напояване (добри практики) на земеделските 

култури съобразени с агроклиматичните и агротехнически особености в различните райони 

на страната 

 

Приоритет № 6: Увеличаване подкрепата за сдруженията за напояване и за 

земеделските производители-потребители на хидромелиоративни услуги  

- Разработване на програма за подпомагане създаването и функционирането на 

сдруженията за напояване  

- Провеждане на активен правен, финансов и технически надзор върху дейността на 

сдруженията за напояване 

- Разработване на методично ръководство и извършване на оценка на дейността на 

всички функциониращи сдружения за напояване в Бълагария   

- Разработване на указания за поддържане и експлоатация на напоителната 

инфраструктура от сдруженията за напояване 

- Стимулиране организираното напояване чрез създаване сдружения за напояване и 

подпомагане на дейността им за ефективно използване на водата 

- Подпомагане на сдруженията за напояване и на земеделските производители-

водоползватели с финансови средства за възстановяване на вътрешно-каналната напоителна 

мрежа, съоръжения и оборудване   

- Оказване на членовете на сдруженията за напояване и на земеделските 

производители-водоползватели на техническа и технологична помощ при възстановяване и 

използване на напоителните съоръжения  

- Реализиране на образователна програми за обучение на земеделските производители-

водоползватели по проблемите на напояването с цел използване на иновации и въвеждане на 

добри практики за напояване на земеделските култури  

- Реализиране на системи за оказване на специализирани съвети и консултации и 

предоставяне на актуална информация на сдруженията и на земеделските производители-

водоползватели 

 

Приоритет № 7: Развитие на научно-приложната, подготовката на специалисти на 

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

хидромелиорациите 

- Изготвяне и финансиране на научни програми за изследвания в областта на 

хидромелиорациите – нови съвременни технологии и материали за възстановяването и  

строителството на хидромелиоративните системи и съоръжения 

- Установяване на уязвимостта на земеделските култури към промените в климата, 

продължителните засушавания и водния дефицит и на влиянието им върху размера и 

качеството на продукцията, оптимизиране параметрите на поливния режим на основните 

земеделски култури      

- Разработване на подходящи методи и средства за управление на напояването и 

отводняването в условията на недостиг на вода и за преустройство и възстановяване на 

изградените напоителни и отводнителни системи с оглед повишаване на тяхната 

ефективност 

- Усъвършенстване на използваните и разработване на нови съвременни водо- и 

енергоспестяващи технологии и техники за напояване 



- Повишаване квалификацията на работещите в областта на хидромелиорациите чрез 

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

и уменията при управлението и експлоатацията на хидромелиоративната инфраструктура 

- Изготвяне на програма за стимулиране на обучението на млади специалисти чрез 

стипендии, възнаграждения и други и тяхното бъдещо ангажиране за работа в 

хидромелиоративни структури 

 

Приоритет № 8: Създаване на устойчива околна среда в хидромелиоративните 

системи и подпомагане развититето на селските райони  

- Установяване на влиянието на промените в климата и засушаванията върху 

количеството и качеството на водните ресурси, които се използват за напояване  

- Използване на еколосъобразни начини и средства за преустройство на 

хидромелиоративните системи  

- Прилагане на екологосъобразни технологии и техники за напояване на земеделските 

култури 

- Установяване на ефекта от управлението на подпочвените водни нива върху 

продуктивността на културите и изнасянето на хранителни елементи 

- Прилагане на изследване на методи и средства за опазване на водите и почвите в 

мелиорираните земеделски земи от замърсяване 

- Подобряване на системите за наблюдение на климатичните фактори за вземане на 

правилни управленски решения за намаляване вредното въздействие на водите и 

увеличаване на икономическата ефективност на изградените водостопански системи 

- Подобряване на мрежата за следене на водния отток в реките с оглед засилване на 

елемента на прогнозиране на наводненията и засушаванията  

- Разработване и прилагане на подходящи агротехнически мероприятия за повишаване 

на ефекта от напояването и за подобряване на плодородието на почвата, създаване на 

съвременни системи за минерално торене и интегрирана борба с плевелите при отглеждането 

на земеделските култури в условията на напояване 

 

4. Изпълнение на дейностите и мерките за възстановяване и развитие на 

хидромелиорациите     

4.1. Роля и подкрепа на държавата  

Възстановяването и развитието на хидромелиорациите е възможно да бъде реализирано 

само с активната подкрепа, целенасочено участие и водеща роля на държавата. Тя ще се 

изразява главно в ресурсно осигуряване на изпълнението на различни аспекти на посочените 

дейности и мерки, в т.ч. законодателните, нормативните, финансово-икономическите, 

организационно-технологичните и техническите.     

Безпорно с най-съществен принос за реализирането на програмата за възстановяване 

ще бъде финансовата и кадровата подкрепа на държавата за: 

- развитие на  хидромелиорациите като цяло 

- възстановяване на хидромелиоративните системи и съоръжения 

- преструктуриране на управлението на хидромелиорациите 

Подкрепата на държавата за развитието на хидромелиорациите като цяло  ще се изрази 

главно в разработването и използването  на стратегически и законодателни документи, 

свързани с определяне на мястото на подсектора в общите стратегически документи за 

развитието на българското земеделие, селските райони и икономиката на страната.  

Подкрепата за възстановяването на хидромелиоративните системи и съоръжения се 

изразява преди всичко в организиране, финансиране, разработване, приемане, въвеждане и 

т.н. на следните дейности по:  

 - изпълнение на ремонтно-възстановителни работи на съоръженията за предпазване от 

вредното въздействие на водите  



- изпълнение на ремонтно-възстановителни работи и ново строителство на  съоръжения 

за доставка на вода за напояване 

- осигуряване на устойчива околна среда в хидромелиоративните системи и 

подпомагане развитието на селските райони 

Към подкрепата за преструктуриране управлението на хидромелиорациите се отнасят 

дейностите по:  

- подобряване управлението на хидромелиорациите 

- осигуряване на пестеливо използване на ресурсите при напояване на земеделските 

култури  

- подпомагане и насърчаване  на сдруженията за напояване и на земеделските 

производители-водоползватели 

- изпълнение на необходимата научно-приложна дейност, подготовка на специалисти 

на средно и висше ниво и преквалификацията на работещите в областта на  

хидромелиорациите 

 

4.2. Финансово осигуряване  

За изпълнението на дейностите и мерките по възстановяването и развитието на 

хидромелиарациите в страната са необходими значителни финансови средства в  размер 

общо на около 310 млн.лв, по-голямата част от които трябва да бъдат осигурени от 

държавния бюджет. Влагането на средствата ще се почувства в средносрочен период към 

2012-2013 г., а ефектът върху земеделието ще има дългосрочен характер. Разпределението на 

средствата за периода по приоритети е за дейностите, включени в приоритет 1 – общо 0,30 

млн.лв; приоритет 2 - 35 млн.лв; приоритет 3 - 154 млн.лв;  приоритет 4 - 100 млн.лв; 

приоритет 5 - 8,0 млн.лв; приоритет 6 - 7,0 млн.лв; приоритет 7 - 4 млн.лв и за приоритет 8 - 3 

млн.лв. 

 

4.3. Резултати   

Успешното реализиране на дейностите и мерките овен с осигуряването на 

представените  финансови средства е свързано и с изпълнението на предвидените действия и 

мерки за преодоляване на негативните страни и тенденции в хидромелиорациите и 

поливното земеделие на страната от една страна, и от друга - с ефективното и целенасочено 

усвояване на средствата, изискващо непрестанен натиск за прозрачност и информираност по 

всички схеми и програми.  

Необходими и предопределящи условия остават и развитието на земеделието и 

запазването на макроикономическата стабилност в страната. 

Изпълнението на целева програма ще осигури: 

- преодоляване на формиралите се неблагоприятни тенденции в състоянието на 

управлението и използването на изградената инженерна напоителна инфраструктура и такава 

за предпазване на земеделски земи, населени места и национална инфраструктура от 

вредното въздействие на водите    

- възстановяване на съоръженията за доставка на вода за анпояване на земеделските 

кулутри 

- възстановяване на съоръженията за предпазване на земеделските земи от заливане и 

подобряване на ефективността на съществуващите отводнителни системи 

- устойчиво развитие на хидромелиорациите чрез увеличаване на обхвата на 

напояваните земи, което ще доведе до увеличаване на количеството и подобраване на 

качеството на получаваната земеделската продукция 

- намаляване на разходите за вода при отглеждането на  различните земеделски култури 

и повишаване на ефективността на поливното земеделие  

- прилагане на добри практики за напояване на земеделските култури 



- въвеждане на нови технически средства за напояване на културите и предпазване на 

земеделските земи и стопанската инфраструктура от наводнения  

- предпазване на водните ресурси от замърсяване от земеделското производство  и 

постигането на европейските изисквания и стандарти за качество на водите  

- укрепване на изградените сдружения за напояване и превръщането им в 

жизнеспособни пазарно ориентирани стопански единици 

- подобряване на взаимодействието между различните институции, работещи в 

областта на хидромелиорациите и поливното земеделие  

Това ще доведе до: 

- постигане на устойчиво развито и конкурентноспособно земеделско производство с  

увеличаване на напояваните площи и на добивите от земеделските култури при гарантиране 

получаването на стабилна растениевъдна продукция при рязко ограничаване на 

неблагоприятното въздействие на климатичните фактори през различните в климатично 

отношение години 

- ограничаване или предотвратяване на стресовото въздействие на засушаванията и 

недостига на вода за земеделските култури и преодоляване на вредното въздействие на 

водите върху земеделските земи и селските райони при другите екстремни климатични 

прояви - наводненията, преовлажняването на земеделските земи и др. 

- разумното и пестеливо изразходване на водни ресурси в земеделието на страната 

- повишаване ефективността на производството чрез рационално използване на 

системите и съоръженията за напояване 

- уедряване на земеползването, повишаване на концентрацията и специализацията на 

производството  

- производство на конкурентноспособна  продукция, отговаряща на европейските 

изисквания и стандарти за качество 

- повишаване на технологичното равнище на производството чрез широко въвеждане 

на иновации в поливното земеделие 

- подобряване на качеството на продукцията чрез въвеждането на добрите земеделски 

практики и спазване на агротехническите изисквания, в т.ч. напояване на земеделските 

култури, и др.  

- укрепване на земеделските стопанства и превръщането им в жизнеспособни пазарно 

ориентирани стопански единици 

Предвид на очакваното през следващите години подобряване на технологичното 

равнище на земеделското производство в България, прогнозите за увеличаване на площите 

на основните овощни, зеленчукови, технически и зърнено-житни култури в периода 2009-

2013 г. и на базата на официалната статистическа информация, събирана от МЗХ - дирекция 

”Агростатистика” (”Преброяване на земеделските стопанства в България  през 2003 г. ”, 

”Структура на земеделските стопанства в България 2005 г. и 2007 г. ” и ”Производство на 

плодове”), прогнозни показатели за развитието на напояването в страната към 2013 г. се 

оценяват както следва:  

- площ на реално напоявани земеделски земи - 1 050 000 дка 

- подадени  обеми вода за напояване- 668 млн. м
3
 

- действащи сдружения за напояване - 220 броя 

В прогнозния размер на напояваните площи за периода до 2013 г. са включени площи 

на всички земеделски производители и други водоползватели, получаващи вода за напояване 

на земеделските култури от търговските дружества към МЗХ, стопанисващи съоръженията 

изградени с държавни средства и от други оператори, предоставящи услугата “водоподаване 

за напояване”, сдружения за напояване, индивидуални водоползватели със собствени 

водоизточници и т.н.     

Едновременно с това всички изградени в страната съоръжения за предпазване от 

вредното въздействие на водите извън границите на населените места – отводнителни 



системи, защитни диги, корекции на реки и ретензионни язовири, ще бъдат приведени в 

добро експлоатационно състояние и ще могат да изпълняват своето предназначение.  
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