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Трансграничен план за действие за опазване на почвите по проект  

СВ007.2.32.050 „Инициатива за Опазване на Почвите Сега! ИОПС”  

финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Сърбия 2014 - 2020 

1. КРАТКОСРОЧНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

1.1 Основни мерки и мероприятия с междудържавен и научен характер  
 

Осъществяваните проучвания и изготвяните предложения ще интегрират научни идеи, 

знания и опит в областта на педологията и практиките по опазване на почвите. Обектът на 

изследване – почвата, е една от най-важните части на природната среда. Екологичните свойства 

на почвата са свързани с основни почвени функции, като производство на биомаса, задържане, 

филтриране и трансформиране на хранителни вещества и вода. Счита се, че почвите са един от 

най-младите компоненти на естествените ландшафти, поради това са силно уязвими.  

Образуването на почвата се случва за много дълги периоди от време и след като почвата 

е унищожена, тя се губи ефективно за настоящите и бъдещите поколения (Kibblewhite, 2005). За 

да се реализира устойчивостта на почвата е необходимо да се добие представа за процесите, 

които водят до неустойчиво използване на почвата и произтичащите от това неустойчиви 

тенденции.  

Почвите са сложни адаптивни системи (Crawford et al., 2005). Разликите в климата, 

геоложкия произход, растителността, земеползването и историческото развитие и човешката 

дейност, също така, правят почвите изключително променливи (Dimas & Potocnik, 2005). Това в 

пълна сила се отнася за процесите водещи до деградация на почвата.  

Деградацията на почвата и намаляването продуктивността на земеделските земи 

увеличава натиска върху обществото и естествените екосистеми. Деградацията на почвата се 

изразява в намаляване на потенциала на почвата да изпълнява важни функции в екосистемата, 

причинени от биофизични, социално-икономически и политически фактори (Lal, 2009). 

Състоянието на почвите влияе върху околната среда, икономиката и обществото като цяло. Без 

функциониращи почви животът на Земята, не би бил възможен. Нарастващото човешко население 

и намаляващите природни ресурси, социалната нестабилност и деградацията на околната среда 
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представляват сериозни заплахи за природните процеси, които поддържат глобалната екосфера 

(Costanza et al., 1992). 

В голяма степен естественото възстановяване на почвата е невъзможно или може да 

продължи много дълго във времето и ограничено в пространството, което означава, че почвата е 

невъзобновяем ресурс. Глобалните оценки за степента на деградация и уязвимостта към 

деградационни  процеси, показват че това се превръща в световен проблем. Според Eswaran & 

Reich (2002) 34% от земите в света (44 милиона км2), поддържаща 89% от населението в света 

(4.9 млрд. души), се счита за застрашена. Устойчивото развитие предполага бъдеще и 

справедливост между поколенията (Becker, 2005), както и изразяване на взаимозависимостта 

между нас хората и заобикалящата ни природна среда, включвайки екологични и социално- 

икономически критерии с еднакво значение. Smith и Powlson (2003) определят устойчивостта на 

почвата като „управление на почвата, което отговаря на нуждите на настоящето, без да се 

компрометира способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди от тази 

почва“.  

Този план има за цел да обърне внимание на опазването на почвите, приоритетна област 

в тематичната стратегия на ЕС за почвите. Задълбоченото познаване на природните условия и 

ресурси в Зеления пояс на Европа - граничната зона между Сърбия и България ще позволява 

използването на метода на аналогия при вземане адекватни решения. Ще доведат реални 

резултати и полза за населението от двете страни на държавната границата. 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

1 Създаване на 
методология за 
интегриране на 
научни идеи, знания 
и опит в областта на 
педологията 

Използване на метод 
аналогия при вземане 
адекватни решения 

Експерти лек-
тори. 

Задълбоченото познаване на 
природните условия и ресурси в двете 
страни 

2. Преодоляване на 
диверсификацията 
в пространствената 
изученост около 
държавната 
граница между 
България и Сърбия 

Интензификация 
взаимодействие между 
Държавни и общински 
органи 

Университети, 
Институти/ 
Организации на 
база национално 
законодателство 

Площадки за наблюдение с набор от 
датчици за изследване и анализ  
взаимодействия почвени с клима-
тични, геоморфоложки и от-части 
хидроложки процеси 

 

Резултатите ще подпомогнат партньорството на Държавните и общински органи в 

Кюстендил с Босилеград, Трекляно със Сурдулица, Трън с Църна трава и Бабушница, Драгоман, 
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Годеч и Берковица с Димитровград, Георги Дамяново и Чупрене с Пирот, Белоградчик с Княжевац; 

Макреш, Кула и Бойница със Зайчар, Брегово с Неготин. Фокусирането върху принадлежност на 

общинските пространства към трансгранични поречия е основа за диверсификация на държавната 

граница. Налага се, заради преодоляването на своеобразността на създаваните от България и 

Сърбия множество картографски продукти с несинхронизирано тематично съдържание, но и като 

основа за създаване на синтетичен подход за получаване на нови географски закономерности и 

картографски изображения. Общността в използване на картографските атрибути и представянето 

на ареали, непрекъсвани от държавна граница е изначална инициатива за сътрудничество. 

Трансграничен е речният басейн на р. Нишава.(фиг.1) Поречието образувано от притоците й 

Височица, Габерска, извиращи в България и Ерма с начало в Сърбия, отводнява землища в Годеч, 

Драгоман, Трън, Димитровград и Пирот. Общините Църна трава и Бабушница се отводняват от 

Власина с водосбор изцяло на територията на Сърбия. Част от пространството на Дунавската 

отточна област са посредством Южна (Българска) Морава. 

 

Фиг. 1. Отрязък от тематична карта “Хидрографска мрежа” (Атлас на…, 1973). Снимка от google 

earth 11.06.2020г.  
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На изток от Моравското, трансгранично е и Тимошкото поречие. Началото на река Шашка, 

десен приток на Бели Тимок с вток в Черни след Зайчар, е под село Киреево. Вторият случай когато 

държавната граница не следва вододелът с Тимок е в подножието на връх Бачище (371.7 m). 

Пресича изворните части на Безланица, десен приток на Тимок и отделя площ от седемнайсет 

квадратни километри от Тимошкия водосбор към Кулска община. (фиг.2)   

Лимитиращият фактор „държавна граница“ е причина за прекъсване целостта и 

обвързаността на водосборите в посочените случаи. Водоразделите между поречията са 

използвани традиционно за ограничаване пространствения обхват на землища и други единици от 

административно деление. Така припокриването на държавната граница върху вододелното било 

на Бабин нос ограничава продълговатите водосборните басейни на Тополовец, Войнишка, Видбол, 

Арчар и Скомля от поречие Северозападни реки в части от Западна Дунавска равнина и Западен 

Предбалкан в обхвата на общините Бойница, Кула, Макреш и Белоградчик. Поречието на река Лом 

отводнява община Чупрене, а на река Огоста, Георги Дамяново и Берковица в пределите на 

Предбалкана и Стара планина. 
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Фиг. 2. Отрязък от тематична карта “Хидрографска мрежа” (Национален атлас, 1973г.) 

Шестото поречие, Струмското, се ограничава от Балканският вододел, линията разделяща 

Черноморския и Средиземноморския отточен басейн. От вр. Огорелица (1317.9 m) в планината 

Кървав камък, крайна точка на територията на България в община Трън, и през купола на Велики 

Стрешер (1876 m), най-високата точка в планината Варденик, до връх Бесна Кобила (1922m) 

продължава и отделя водосбора на река Морава в община Босилеград. През планините Патарица 

и Дукат, страничен от Балканския вододел, ограничава Вардарското от Струмското поречие до 

границата със Северна Македония като се проследява на изток до триграничната пирамида номер 

456 в местността Жеравино (фиг.3)  
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Фиг. 3. Отрязък от карта “Jugoslavija” (razmera 1:1.250.000, Beograd, 1958) 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и 
мониторинг 

3 Демаркиране на 
принадлежността на 
административните 
единици от допустимия 
регион към трансгранични 
поречия 

Основа за създаване 
интегрирани географски 
закономерности и общи, 
междудържавни 
картографски 
изображения. 

Национални и регионални 
агенции/служби, 
поддържащи кадастрални 
карти 

Кадастрални 
листове, опре-
делящи начин на 
трайно ползване на 
земите и почвите 

4. Съставяне на методика за 
картографски атрибути за 
представяне на тематично 
съдържателни ареали, 
непрекъсвани от 
държавната граница 

Преодоляване 
своеобразност на 
създавани от България и 
Сърбия картографски 
продукти, не-
синхронизирани в транс-
гранично пространство 

Експерти от Географски 
факултети и Географски 
институти на Сърбия и 
България 

Изготвяне доклади, 
анализи и 
проучвания на 
природния 
потенциал 
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Очертанията на шестте поречия ще са основа за уточняване номенклатурата от 

използвани елементи на релефа в речната долина и съставяне унифицирана Сръбско-Българска 

легенда на Геоморфоложка карта по подобие на картния лист Negotin от Geo-morfoloṡka karta 

1:100000 (Фиг. 4.) и съответстващата Legenda (Фиг. 5). Създавания картографски продукт е 

задължително условие за привързване ареалите на почвените разновидности. 

 

Фиг. 4. Geomorfoloṡka karta 1:100000 “Negotin” (razmera 1:100.000, Menkovićh, G.I) 
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Фиг. 5. Geomorfoloṡka karta. Legenda (razmera 1:100.000, R.O. Geolośki.Institut) 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

5. Подобряване на 
методиката и 
номенклатурата от 
използвани елементи на 
релефа в долините на 
шестте поречия 

Съставяне унифицира-
на Сръбско-Българска 
легенда на Геоморфо-
ложка карта 

Експерти гео-
морфолози 

Рефериране на създадени карти в 
различни мащаби. Задължително 
условие за привързване ареалите 
на почвените разновидности. 

 

Коректното позициониране на тяхното разнообразие е зависимо и от резултатите от 

геоложкото картиране, завършено и в двете страни, картографирани в различни мащаби. Добър 

пример от българска страна са Геоложките карти в мащаб 1:50000 от Западен Балкан и Краище създадени 

преди десет години (фиг.6).  
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Фиг. 6. Геоложка карта на Република България 1:50000 К-34-35-В (Годеч), Българска национална 

геоложка служба, 2009 г. 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

6. Съставяне на методика 
за синхронизиране на 
резултати от геоложко 
картиране, завършено 
и в двете страни 

Коректно позицио-
ниране на водещият 
почвообразувателен 
фактор 

Служба „Концесии и гео-
логия“ в Министерство на 
енергетиката и Geological 
Survey of Serbia  

Обвързвване картогра-
фираното геоложко нас-
ледство 

7. Постигане на сходност 
на инженерно-
геоложките условия и 
развита геодинамика в 
трансгранично 
пространство 

Приоритизиране 
геоложки опасности в 
конкретни територии 

Експерти от Секция 
“Геоложки опасности и 
рискове“, ГИ на БАН и от 
реципрочен Сръбски научен 
институт 

Изготвяне на комуни-
кационна стратегия 

 

Скалният състав на планините: Източносръбски, Старопланински, Предбалкански, 

Западно Средногорски е причината за много голямата пъстрота на асоциации от почвени 

разновидности, височинно подчинено зонирани с типовете гори. Съвместната екологичната оценка 

на сегашния състав може да послужи за извършване райониране, открояване преобладаването на 

лесостепни ландшафти, следвани от степни в Дунавската равнина и доминирането на 

https://docplayer.rs/174061178-Geological-survey-of-serbia-rovinjska-12-belgrade-serbia-s.html
https://docplayer.rs/174061178-Geological-survey-of-serbia-rovinjska-12-belgrade-serbia-s.html
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централноевропейските широколистни Сръбско-Старопланинската (Балканска) област според 

Контева (2000). Тимошкото  западно поречие е по-хълмисто, заето с ниви и лозя, с фрагментарни 

дъбови гори, а източното е безлесно и разорано. В Сръбските Рудни планини, Западна Стара 

планина и Източносръбските планини преобладават буковите, които не образуват непрекъснат 

пояс. Във височина се заменят с иглолистни, а по плоските върхове с планински пасища. 

Флористично таксономично разнообразие е от два биогеографски район - континентален и 

ограничено алпийски (само в Западна Стара планина). 

Към настоящия момент е насърчително да се илюстрират потенциалните връзки в Зеления 

пояс на Европа - граничната зона между Сърбия и България, между защитените зони „Емералд” в 

Сърбия,  продължение на екологичната мрежа „Натура 2000” извън границите на ЕС, с вече 

съществуващите обекти НАТУРА 2000 в България. С разбирането, че  местообитанията и видовете 

не признават националните граници се предпоставя оптимизиране на пространствената структура 

Така в изследването си от 2016 г. Assenov, Ass., анализира съответстващите литературни и 

електронни източници и установява, че от Калотина до Бабин нос има пълно припокриване по 

протежение на границата. Празнини и липсващи мрежови връзки са видими около село Калотина 

и река Тимок. Конфигурирането в преобладаващо планинската част от граничната зона между 

Сърбия и България на юг ще запълни пространствените екологични пропуски в междудържавното 

сътрудничество в сферата на почвите.  Основанията за определянето на защитените зони НАТУРА 

2000 са научни критерии, допускащи добавянето на нови обекти, отразяващи състоянието на 

околната среда и пространствения обхват на типовете местообитания. Затова са и водещ коректив 

сред факторите, индикатори за диагностициране почвените различия, доминиращ в ареалите с 

горско почвообразуване. 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

8. Оптимизиране на 
визуализацията и 
картирането на 
пространствените 
структури на 
местообитания и 
видовете в Зеления 
пояс на Европа – 
граничната зона между 
Сърбия и България 

Установяване потенциалните 
връзки между защитените 
зони „Емералд” в Сърбия, 
продължение на екологична 
мрежа „Натура 2000” извън 
границите на ЕС, с вече 
съществуващите обекти 
НАТУРА 2000 в България 

Експерти био-
географи, 
ботаници и 
еколози 

Установяване пълно 
припокриване, празнини и 
липсващи мрежови връзки по 
границата. Препоръчване 
критериите, определящи 
защитени зони НАТУРА 2000 
за водещ коректив сред 
факторите, индикатори за 
диагностициране почви с 
горско почвообразуване 
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Препоръчваме първоначалното разглеждане обвързаността между типовете 

почвообразуване в България и Сърбия да се позиционира последователно към равнинните, 

подножните, слабонаклонените склонови и разчлените планински терени в трансграничното 

пространство. Стандарт за класификация на почвите е третото издание на Световната 

референтна база за почвени ресурси (WRBSR – World Reference Base for Soil Resources, обновено 

2015 г.),  одобрен от международния съюз по почвознание (IUSS). Според първото йерархично 

класификационно ниво на WRB 2014 сред 32-те референтни почвени групи (RSG) в 

трансграничното пространство на карта в мащаб 1:2200000 (фиг. 7) с обяснителна записка в Soil 

Atlas of Europe (2005), издания на Europian Commission са представени 10 референтни почвени 

групи. Това са Cambisols (коректния символ вече не е В, а СМ), Leptosols (съответно и тук – LP), 

Luvisols (също – LV), Fluvisols (- Fl ), Umbrisols (-UM), Phaeozems (-PH), Chernozems (-CH), Vertisols 

(-VR), Planosols (-PL) и Gleysols (-Gl). Към имената са добавени имената на специфичните почвени 

процеси и допълнителни характеристики според изискванията в по-ниското класификационно 

ниво. От фиг. 7 е видно, че върху равнинния – до 200 m. и ниско платовиден релеф – до 300 m. в 

Северна България се развиват два вида от групата на Черноземите – Calcic Chernozems – 

карбонатни и Chernic Chernozems – излужени в Бреговската и Видинската низина. Река Тимок не 

е гранична за ареала на разпространението им. Сръбските педолози ще го потвърдят и ще наложи 

ревизиране на предложения продукт на Европейската комисия и е мотивация за съвместно 

краткосрочно почвено картиране и картографиране.  

Нископлатовидни са териториите около гр. Кула, с. Рабиша, с. Ружинци и северната част 

от Сръбските Рудни планини. В ареала на зонално проявление на Чернозем в България е 

диференцирано азонално проявление на Arenosols (AS) според Нинов, Н. (2002). В асоциация с 

горните, също с автоморфен генезис, са преходните Luvic Phaeozem (Hi) и Haplic Phaeozem. Те са 

с по-широк височинен диапазон и са едни от подножните почви в Северна България и Северна 

Сърбия. Най-западното простиране на излужените е върху глини и пясъци между водосборните 

басейните на реките Видбол и Арчар, а на обикновените в близост до вливането на река Морава 

в Дунав. Генезисът на почвения профил включва характеристики, създавани както в 

акумулационни, така и в елувиални условия. Съществувалите преди гори са довели до 

присъствието на фулвокиселини в състава на хумуса. В низините и котловините 

почвообразуването е повлияно от съвременен или преминал хидроморфизъм. Характерните са 

своеобразните за Балканския полуостров, имащи аналози в Азия и Африка, смолници. Те са pellic 
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– тъмни vertisol (разместени), развити върху теригенни конгломерати, пясъци и глини в границите 

на Габерската котловина, Пиротската и Нишка котловини. Диагностични белези са 

морфологичната неизразителност в профила, липсата на текстурна диференциация, 

присъствието на монтморилонитови глини, количествено непроменящи се в дълбочина. 

 

Фиг. 7. Отрязък от карта в мащаб 1:2200000, pate 15, Soil Atlas of Europe (2005) 

Ck – Calcic Chernozem; Ch – Chernic Chernozem; Hi – Luvic Phaeozem; Vp – Pellic Verti-sol; Wev – 
Eutri-vertic Planosol; Lc – Chromic Luvisol; Lo -Haplic Luvisol; Bd – Distric Cambisol; Be – Eutric 
Cambisol; Bh – Haplic Umbrisol; Ic – Calcari – lithic Leptosol; Jcf – Calcaric Fluvisolsol; Eo – Rendzick 
Leptosol; Hcb – Calcarick Phaeozem; Gm – Mollic Gley-sol; Hh – Haplic Phaeozem; Lcv - Chromi-vertic 
Luvisol; Wd – Dystric Planosol; 

В Югозападна България почвите на прехода между котловините с подножните склонове са 

Chromi-vertic Luvisol в  Брезнишката, Дивлянската, Габерската и Софийската котловини върху 

теригенно-въгленосните, а в Разметаница подпочвени са континентално-моласови седименти. 
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Отсъствието им на територията на Сърбия обясняваме с мащаба и натовареността с тематично 

съдържание в картата и е още един от поводите за синхронизиране резултатите от националните 

изследвания. Слабата текстурна диференцираност между елувиалния и илувиалния хоризонт в 

профила и сходното преходно местоположение в пространството, ги отличава от Файоземите 

единствено по глинестия монтморилонитов минерален състав.  

Около долната подножна граница и в относително равните участъци в подножието, при 

относително водообилие, се развиват Eutri-vertic Planosol и Dystric Planosol - псевдоподзолисти 

почви – с характерно повърхностно преовлажнение. Генезисът им е резултат от редуването на 

аеробен и анаеробен режим. Границите на разпространение са зависими от дълбочината на 

подпочвените води, от близостта между слабо всечени реки, каквито са Войнишка, Тополовец и 

Южна Морава в Лесковачката котловина. Разположението на Планосолите се ситуира и в 

разломните ивици, отделящи Предбалкана и Средногорието от Стара планина. По същество те са 

трети и четвърти преходен тип почви след Luvic Phaeozem и Chromi-vertic Luvisol.  

Третият почвен тип, заемащ локални най-ниски части от релефа са Mollic Gleysol не само 

западно от устието на Тимок, но и около град Брегово. Притежаващите също единствен 

повърхностен хоризонт – Calcari-lithic Leptosol, Rendzick Leptosol (Ic/Eo) и Calcaric Fluvisol (Jcf/Jc), 

генетично свързани със специфична скална основа близо до топографската повърхност са 

разположени мозаечно. Разполагането на планинските почви – ненаситените кафяви (Bd, Distric 

Cambisol), наситените кафяви (Be, Eutric Cambisol) и планинско-ливадните (Bh, Haplic Umbrisol) е 

в обхвата на Хумидния и Суперхумиден тип климат на Торнтуайт (Сарафов, 2010). Основен водещ 

процес при първите две е вътрепочвеното глинясване. Характерен белег е недиференцираността 

по механичен състав в почвения профил. Акумулацията на органично вещество е другия 

специфичен процес, създаващ голямо количество хумус в торфенист хоризонт на Умбрисолите 

около горната граница на гората във високопланинския пояс.  

Предложеното акцентиране върху специфичността в почвообразуването, цели формиране 

основания за обособяване на трансгранични почвени райони в периферната територия на Сърбия 

и България. 

Ще уточним, че за характеризиране на основните почвени различия в страната по 

отношение на физичните и химичните им свойства обикновено са избирани т.н. представителни 



Република България 
Общинска администрация 
Бойница 

 

  Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Interreg-IPA CBC Програма България - Сърбия; 

Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейски съюз чрез програмата Interreg-

IPA CBC България-Сърбия, CCI No.2014TC16I5CB007. Съдържанието на тази публикация е 

единствено отговорност на община Бойница и по никакъв начин не може да се приеме, че 

отразява вижданията на Европейския съюз или Управляващият орган на Програмата. 

 
17 

 

или типични почвени профили. Такава информация се съдържа в монографията „Почвите в 

България” (Антипов-Каратаев и кол., 1960), в която са представени данни за избрани почвени 

профили от общо 400-те, анализирани по време на 9-годишното проучване за изработване на 

средно-мащабната почвена карта за страната в М 1: 200 000 (Танов, 1958). Възможностите за 

използване на архивната информация като референтна за мониторинг и пространствени 

сравнения се затруднява, от една страна, поради липса на информация за местоположението на 

профилите, а от друга поради различия в лабораторните методи за анализ на някои от свойствата. 

Това налага еднозначно съобразяване с актуалните стандарти за класификация на почвите от 

двете страни. 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

9. Синхронизиране 
водещо до еднозначно 
съотнасяне със 
стандартите за 
класификация на 
почвите на третото 
издание на Световната 
референтна база за 
почвени ресурси 
(WRBSR – World 
Reference Base for Soil 
Resources, обновена 
2015 г.),  одобрена от 
международния съюз 
по почвознание (IUSS). 

Обвързване типове 
почвообразуване в 
България и Сърбия с 
позиционирането към 
равни, подножни, 
слабонаклонени, 
склонови и разчленени 
планински терени в 
шестте поречия 

Експерти 
педолози/почвов
еди 

Акцентиране върху специфичност в 
почвообразуването с цел 
формиране основания за 
обособяване на трансгранични 
почвени райони в периферната 
територия на Сърбия и България. 

 

Методологическите основи за оценка на факторите и риска от площна водна и ветрова 

ерозия на почвата, разработени от Департамента по земеделие на САЩ и адаптирани към 

български условия от научните работници от ИП „Н. Пушкаров” (Русева и колектив, 2010) биха 

мотивирали за синхронизиране с научните резултати от сръбска страна. Оценките на факторите и 

риска от площна водна ерозия на почвата, базирани на прогнозен модел наречен Универсално 

Уравнение за Почвените Загуби (Universal Soil Loss Equation – USLE) и на риска от ветрова ерозия 

на почвата имат математически израз. За разлика от USLE моделът за прогнозиране на 

вероятните средногодишни почвени загуби от дефлация изразява функционална зависимост. 

Изданието публикува регионална информация по проект „Устойчивост на почвите в Европа, 

основана на изследвания в критичната зона” (SoilCritZone) (2010) и на общинско ниво. 
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№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

10 Извършване на оценка на 
факторите и риска от 
площна водна и ветрова 
ерозия на почвата, по 
методиката разработена от 
Департамента по земеделие 
на САЩ, основана на 
изследвания в критичната 
зона” (SoilCritZone)  и на 
общинско ниво. 

Методологическите 
основи, адаптирани и 
валидирани за български 
условия са мотив за 
синхронизиране с научни 
резултати, получени 
върху сръбската 
територия 

Екип учени от 
Секция „Ерозия 
на почвата“ на 
ИПАЗР „Н. 
Пушкаров“ 

Базиране върху 
математически израз на 
прогнозен модел наречен 
Универсално Уравнение 
за Почвените Загуби 
(Universal Soil Loss 
Equation – USLE) и на 
риска от ветрова ерозия 
на почвата 

 

Представени са процентното участие на площите с минимални наклони (до 3°), земите с 

наклон от 3° до 9°, между 9° до 15° и трудоемките с наклон над 15° почти непригодни за развитие 

на растениевъдството, ресурс за развитие на пасищно животновъдство във всичките граничещи 

със Сърбия български общини. На примера на община Брезник информацията е допълнена (фиг.8) 

чрез наблюденията на Божков (2016) и набор карти, представящи пространственото 

разпределение на наклоните на склоновете. 

Картографираната регионална  информация, публикувана под редакцията на проф. д-р 

Светла Русева, дава възможности за интерпретация съдържанието на тематичните карти на 

ерозионността на дъждовете, на податливостта към ерозиране почвите, на потенциалния риск от 

площна водна 

ерозия, на 

ерозионността на 

ветровете, на 

податливостта на 

почвите към 

дефлация и на 

действителния 

риск от ветрова 

ерозия. 

Фиг. 8 Карта на 

разпределение на 

площите по групи 
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наклони, община Брезник; създадена чрез ESRI ArcMap 10.0 на база ASTER GDEM, предоставен за свободен достъп 

от МОСВ по проект с Japanese International Cooperation Agency (Божков, 2016) 

Формирането основания за обособяване на трансгранични почвено-ерозионни райони в 

периферната територия на Сърбия и България ще е добър пример за практическо и научно 

сътрудничество. 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

11 Планиране на 
земеползването в 
съответствие с 
пригодността на земите за 
ефективно 
противоерозионно 
земеползване в 
зависимост от поредица 
ограничаващи фактори и 
заплахи 

Формиране критерии 
за обособяване на 
транс-гранични почве-
но-ерозионни райони в 
периферната за 
Сърбия и България, 
територия.  

Екип учени от 
Секция „Ерозия на 
почвата“ на ИПАЗР 
„Н. Пушкаров“ 

Интерпретиране съдържанието 
на създадени в границите на 
общините тематични карти на  
ерозионността на дъждовете, на 
податливостта към ерозиране 
почвите, на потенциалния риск 
от площна водна ерозия, на еро-
зионността на ветровете, на по-
датливостта на почвите към 
дефлация и на действителния 
риск от ветрова ерозия 

 

1.2 Списък на мерките за опазване на почвата, предложени по време на дейностите по 

проекта 

 

Европейската тематична стратегия за почвата от 2006 г. насочва към прилагане на 

политики за подобряване на околната среда с цел осигуряване на адекватна защита на почвите в 

Европа. Формулирани и приети са ключови заплахи за самата почва свързани с почвените условия 

в Европа. Деградацията на почвата е нарушаване на нейната функционалност в резултат на 

процеси, които водят до влошаване на нейното качество като компонент на околната среда и 

природен ресурс. Реферирано функциите на почвата и ключовите заплахи се представят таблично 

в следния вид: 

Почвени функции Почвени заплахи 
Изходящи почвени функции, 

деградация 
Фактор на почвена деградация 

Производство на 

храни и биомаса 

Запечатване Запечатана площ, земеползване Промяна в земното покритие, 

Структуриране на земеделски и 

горски земи, 

Практики за управление на почвата 

и нейната обработка,  

Ерозия 

Загуба на почва, намаляване на 

вкоренения слой, количество 

хранителни вещества, влага, 

влошаване на структурата на 

почвата 
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Почвени функции Почвени заплахи 
Изходящи почвени функции, 

деградация 
Фактор на почвена деградация 

Загуба на 

органично 

вещество 

Повишена степен на 

минерализация и промяна на 

запасите от органичен въглерод 

в почвата 

Прекомерна паша, 

Износване на почвата от ходенето  

на животни и хора, 

Повреди на почвата от трактори и 

офроуд машини, 

Изсичане на горите и пожари, 

Продължителен конфликт, 

Изгаряне на стърнища, Дрениране, 

Намаляване на 

производителността, 

Опустиняване 

 

Загуба на 

биологично 

разнообразие 

Фрагментиране на видовото 

разнообразие и активност 

Замърсяване 

Отлагане на хранителни 

вещества и замърсители, 

вкисляване 

Уплътняване 
Намалена порьозност и влошена 

структура 

Хидрогеоложки 

рискове 

В зависимост от вида на 

събитието 

Засоляване 

Увеличение на 

водоразтворимите соли и разпад 

на агрегатите 

Съхранение, 

филтриране и 

трансформация 

Запечатване Загуба на почвени функции 

Промяна в земното покритие, 

Изсичане на горите, 

Управление на почвата, 

Условия на дрениране 

Ерозия 

Загуба на повърхностния почвен 

слой, редукция на водата, 

филтрираща и буферна 

способност, съдържание на 

органично вещество 

Загуба на 

органично 

вещество 

Темпове на промяна на запасите 

от органичен водород 

Загуба на 

биологично 

разнообразие 

Увеличение на емисиите от 

парникови газове 

Замърсяване Дисперсия на замърсяване 

Уплътняване 
Висок отток, намалена 

филтрационна способност 

Хидрогеоложки 

рискове 

В зависимост от вида на 

събитието 

Засоляване Влажностен режим 

Запечатване 
Фрагментиране на 

местообитанията 
Опустиняването, 
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Почвени функции Почвени заплахи 
Изходящи почвени функции, 

деградация 
Фактор на почвена деградация 

Биологично 

местообитание и 

генофонд 

Ерозия 

Загуба на повърхностния почвен 

слой, намаляване на 

количеството хранителни 

вещества, вода, органично 

вещество, загуба на биологично 

разнообразие и влошена 

структура 

Земно покритие, 

Прекомерна паша, 

Изсичане на горите, 

Не съхранение на обработваеми 

площи и лоши поливни практики , 

Неадекватни земеделски практики Загуба на 

органично 

вещество 

Намаляване на качеството на 

органичното вещество 

Загуба на 

биологично 

разнообразие 

Нива на микробна честота 

Замърсяване Поглъщане на замърсители 

Уплътняване 
Намаляване на подвижността и 

биологичната активност 

Хидрогеоложки 

рискове 

В зависимост от вида на 

събитието 

Засоляване Пълен стрес на видовете 

Платформа за 

създадени от човека 

структури 

Запечатване Запечатана площ, зелени зони 

Социално-икономически фактори 

за урбанизация, 

Условия на отводняване, 

Промяна в земното покритие 

Загуба на 

биологично 

разнообразие 

Фрагментиране на 

местообитанията, нарастване на 

градското население 

Хидрогеоложки 

рискове 

Разпределение на водата в 

ландшафта, 

загуба на функцията на почвата 

Замърсяване Изхвърляне на отпадъци 

Източник на суровини 

Запечатване 
Запечатана площ, поглъщане на 

зелени зони Формиране на природни 

ландшафти Хидрогеоложки 

рискове 

Темпове на отстраняване на 

почвата 

Природно и културно 

наследство 

Запечатване 
Запечатана площ, поглъщане на 

зелени зони 

 Ерозия Нива на седиментация 

Хидрогеоложки 

рискове 

В зависимост от вида на 

събитието 
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Първостепенно важно е реализирането дейности по уеднаквяване на знанията между 

партньорските организации за ефекта и поведението на веществата при различни условия (тип 

екосистема, входни модели, педологични, географски и климатични ситуации). Налагат се и усилия 

за хармонизация и стандартизация в опазването на почвата включително  аналитични методи и 

контрол на качеството. Подобряването на познаването на съдържанието и динамиката на 

вещества в почви от преимуществено фонови, окологранични, територии, относително слабо 

изследвани и в различни географски региони ще е и с национална значимост за двете страни.  

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

1 Подобряване на 
информираността за 
рисковете при 
опазването на почвите 

Необходими елементи 
от противоерозионно 
проектиране срещу 
първия, според 
Българското 
законодателство, 
увреждащ почвите, 
процес-ерозия 

Участници в 
проекта 

Представяне на данни за 
различните видове риск на 
публичните събития от проекта  

 

Българският Закон за почвите в чл. 12 регламентира и дефинира увреждащите почвите 

процеси в следната последователност:  

1. ерозия;  

2. вкисляване;  

3. засоляване;  

4. уплътняване;  

5. намаляване на почвеното органично вещество;  

6. замърсяване;  

7. запечатване;  

8. свлачища;  

9. заблатяване.  
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Наред с това в България е извършен, вероятно и в Сърбия, сравнителен тест за 

представителността на мониторинговите точки и почвените различия, направен след 

мониторингови кампании в югозападна България  (Shishkov et al., 2009). На национално ниво 

почвен мониторинг е изграден и се извършва в равномерна мрежа 16 x 16 km в 397 пункта за 

наблюдение от регионалните инспекции на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 

Програмата за този мониторинг е утвърдена от Министъра на околната среда и водите през 2004 

г. Следят се съдържанието на органичен въглерод и общ азот в повърхностния 0-30 cm слой, pH и 

показатели за дифузно замърсяване на почвата (съдържание на тежки метали и органични 

замърсители) при различни начини на земеползване – обработваеми земи, пасища и ливади. 

Предвидено е определяне на обемната плътност през 5-годишен период.  

Ерозията на почвата е явление, свързано с отделяне и пренасяне на почвени частици чрез 

вятър, дъждовни и поливни води при протичане на естествени и/или антропогенни процеси. 

Почвената ерозия е призната за един от най-сериозните глобални проблеми на природната среда. 

Според световната карта за антропогенната деградация на почвата, водната ерозия е най-

същественият деградационен процес, представляващ 53 % от общата  почвена деградация. 

Оценките за средногодишните почвени загуби от ерозия са в границите от 0.0045 до 0.45 т/ха в 

зависимост от наклона на склона при естествени природни условия и от 45 до 450 т/ха – при 

условия на обработваеми земи. В части от Южна Европа в края на ХХ век почвената ерозия е 

довела почвата до етап на невъзстановимост, тъй като не е останала почва, която да бъде 

ерозирана. Почти няма държава в света, нито начин на земеползване, където да не е необходимо 

прилагане на средства за опазване на почвата от ерозия. В началото на 80-те години на ХХ век 

площта на земеделските земи намалява глобално средногодишно с около 3 000 000 ha поради 

ерозия и с около 2 000 000 ha – поради опустиняване.  Според данните на Националния 

Статистически Институт за период от 30 години между 1960 и 1990 г. площта на земеделските земи 

в България е намалявала постепенно по различни причини, между които главна е ерозията на 

почвата, с по около 8000 ha годишно от 4,8809 до 4,6427 милиона ha. 

За условията на Европа, ерозирането на 20 до 40 т/ха от отделен валеж е с вероятност на 

случване веднъж на всеки две-три години, като ерозията от отделни екстремни дъждове може да 

достигне и до 100 т/ха веднъж на всеки 5-6 години.  При много ниския интензитет на 

почвообразувателните процеси, всяка загуба на почва, по-голяма от 1 т/ха y може да се счита за 

невъзвратима, ако е постоянна за период от време 50-100 години. Основните причини за ерозията 
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все още са неправилната агротехника, обезлесяването, прекомерната паша и строителните 

работи на наклонените територии.  

Природните условия (релеф, климат и почви), начинът на стопанисване на земята и 

неефективното прилагане на законодателството определят ерозията на почвата като най-

сериозна заплаха за почвата в земеделските земи на България. Около 3 730 000 ha (65% от 

площта на стопанисваните земи) са засегнати от водна ерозия, а около 1 350 000 ha (24% от 

площта на стопанисваните земи) – от ветрова ерозия.  

Прогнозните потенциални почвени загуби от площна водна ерозия на почвата в България 

възлизат средногодишно на 902.5 милиона тона, над 50 % от които се формират от територията 

на 7 области, сред които е и Софийска (112.6 Mt/y). 

Прогнозните потенциални почвени загуби от ветрова ерозия на почвата от обработваемите 

земи с наклон под 3о в  България възлизат на 1163.5 хиляди тона, около ¾ от които се формират 

на територията на 6 области, сред които отново само Софийска е с 45.0 Kt/y. С риск от дефлация 

над 1 t/ha y са 22.3 % от обработваемите земи с наклон под 3о в област София. 

Загубата на почва оказва съществено влияние върху екологическите и икономическите 

функции на почвата, както в мястото на проявлението на ерозията, така и върху прилежащите 

територии. Почвената ерозия води до намаляване на дълбочината на коренообитаемия слой, 

количеството на хранителните елементи и запасите на почвена влага; изчерпване на 

филтриращия и буферния капацитети на почвата; намаляване на съдържанието на почвено 

органично вещество; загуба на биоразнообразие; деградация на почвената структура, образуване 

на почвена кора; разпространение  и акумулация на замърсители във водните течения и в зоните 

на акумулация на наноси. Докато релефът, валежите и почвите създават природните 

предпоставки за проява на ерозия, начинът на ползване и структурата на земеделските и горските 

земи могат да намалят значително загубите на почва от ерозия, но могат да доведат и до 

значителното й ускоряване. Тъй като климатът е един от ключовите фактори на ерозията, много е 

вероятно значително увеличаване на нейния интензитет при прогнозираните промени в климата.  

При запазване на сегашния начин на стопанисване на земеделските земи  и очертаваща 

се тенденция към увеличаване на годишната ерозионност на дъждовете и вятъра се очертава 

перспектива към повишаване на интензитета на ерозионните процеси върху почвите от 

земеделските земи. Необходимите мерки са оттокорегулиращи и почвозащитни с цел осигуряване 
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решения при проектиране големи масиви от трайни насаждения и създаващи организация за 

противо-ерозионно сеитбообращение. Търси се осигуряване защитна покривка на почвената 

повърхност от растителност или растителни остатъци в периодите с висока ерозионност на 

валежите и вятъра.  

 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

2 Представяне на 
информация за 
важността за 
пространственото 
разпределение на 
наклони на склонове в 
общини и по поречия 

Оценка на площи и тези с 
наклон над 15° почти 
непригодни за развитие 
на растениевъдство 

Екипът, генериращ 
актуални данни 

Представяне на данни за 
различните видове риск на 
публичните събития от проекта 

3 Подобряване на 
информираността за 
изграждане на 
мелиоративно-
технически и 
хидротехнически 
съоръжения 

Укрепване бреговете и 
дъната на ерозионните 
форми 

Във функции на 
Дирекция „Гео-защита 
и благоустройствени 
дейности“ към МРРБ и 
съответна сръбска 
институция 

Диференцирано прилагане в 
зависимост от 
природоклиматичните и стопански 
условия 

4 Подобряване на 
информираността за 
ползите от затревяване 
и/или чрез горски пояси 
на ерозионно-опасни 
терени 

Прилага се при изми-
ти/бедни/ерозирани 
почви 

Общински служби по 
земеделие  

Експериментални площадки за 
различно взискателни кул-тури 
при минимално участие на окопни 

5. Даване на указания за 
прилагане на 
разнообразни 
затревяващи практики: 
цялостно затревяване, 
затревени буферни 
ивици, поясно 
земеделие, терасиране, 
буферни ивици и пояси 

Свеждане на 
средногодишните 
почвени загуби от ерозия 
за съответния почвен 
тип. Определяне на 
вариант от мерки с най- 
голям икономически 
ефект 

Земеделски 
стопанства; Горски 
стопанства; Научни 
организации; Общини. 
 

Количество на течния и твърдия 
отток; Износ на хранителни 
елементи; Почвозащитни 
възможности; Ограничаване на 
ерозионните процеси. 

6. Подобряване на 
информираността от 
прилагане на 
противоерозионният 
ефект на едногодишни 
култури 

Установяване 
различното влияние през 
отделните фази на 
вегетация 

Регионални инспекции 
по окол-на среда и 
води 

Резултати от отточни площадки за 
наблюдение на ерозионни 
процеси 

7 Подобряване на 
информираността 
разнообразяване на 
агротехника върху 
различно 
слабонаклонени терени 

Съобразяване с 
водозадържащия 
капацитет на 
микропонижения с 
наклон до 20  и микро-
повишения в релефа с 
наклон 30 - 40 

Общински служби по 
земеделие 

Планове в мащаб 1:5000 и 1:1000 
с хоризонтали през 0,5 и 1,0 m 
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8 Подобряване на 
информираността от 
създаване на 
противоерозионни 
валови тераси и 
канавко-валове  

Защита на почви при 
наклон 60 - 80 в зависи-
мост от използването им 

Общински служби по 
земеделие 

План, почвена и почвено-
ерозионна карта 

9 Подобряване на 
информираността  от 
създаване на 
противоерозионни 
стъпало-видни тераси 

Регулиране на повърх-
ностен воден отток при > 
100   

Общински служби по 
земеделие 

План, почвена и почвено-
ерозионна карта 

10 Подобряване на 
информираността от 
хармонизиране и 
прилагане на 
агролесозащитни 
стандарти на двете 
страни  

Съотнасяне 
разграничаващите вид, 
местоположение и 
предназначение на 
ветрозащитните 
съоръжения 

Териториални 
поделения в 
Регионални дирекции 
на горите и 
съответстващите от 
страна на Сър-бия 

Картографирани площи по групи 
гори и функции (горски фонд, 
предоставен горски фонд, горски 
поляни и гори в селскостопанския 
фонд) 

 

1.3 Списък на предложените (съвместни) инициативи за сътрудничество в опазването 

на почвата 

 

Списък на предложените (съвместни) инициативи за сътрудничество в опазването на 

почвата 

1. Да се проучи детайлно, анализира и научно издържано очертае обхвата на 

трансграничното пространство и създаде единна Географска информационна система 

база данни. посредством използване на иновативни и съвременни подходи и технологии. 

2. Да се извърши оценка на качеството на почвата, хармонизиране на стратегиите за 

разработване на справочни почвени стойности за приоритетни замърсители. 

3. Да се синхронизира системата от необходимите параметри за анализ на почвено-

климатичните условия и извършване на почвена продуктивна оценка на възможният 

набор от земеделски култури. 

4. Да се създаде база данни за различни типове почвена среда. 

5. Да се реализират проекти за сравняване на различни ерозионно-денудационни 

(ландшафтни) ситуации. 

6. Да се организират практически семинари по отношение на всички почвообразуващи 

фактори в сходна по отношение на геолого-геоморфолжки особености, мозаечна среда. 



Република България 
Общинска администрация 
Бойница 

 

  Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Interreg-IPA CBC Програма България - Сърбия; 

Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейски съюз чрез програмата Interreg-

IPA CBC България-Сърбия, CCI No.2014TC16I5CB007. Съдържанието на тази публикация е 

единствено отговорност на община Бойница и по никакъв начин не може да се приеме, че 

отразява вижданията на Европейския съюз или Управляващият орган на Програмата. 

 
27 

 

7. Да се хармонизират на термините и методиките по отношение на опазването на почвите 

в двете страни. 

8. Създаване на платформа за генериране на данни за текущото състояние на 

замърсяване на почвата, като функция от големината на замърсяване, вида на 

използване на земята и основния почвообразуващ материал участващ в формирането 

на почвата. 

9. Да се синхронизират нормите в Наредбите на двете страни, установяващи пределно 

допустимите концентрации от определени химични елементи почви и групиране по 

показатели почвите в трансграничното пространство на „фонови” и „замърсени”. 

10. Да се извършват периодични съвместни анализи на придобитата информация с помощта 

на статистически методи и пространствен анализ в ГИС среда за оценка на връзката 

между пространственото разпределение на концентрациите на тежки метали в почвите 

и морфографските единици ниска и висока заливна речна тераса; надзаливни тераси, 

пясъчни гредове, наносни конуси, долна и горна граница на подножието; склон, 

заравнени повърхнини и антропогенни форми.  

11. Да се подобрят методите за картна визуализация с ГИС и съставяне вероятностни карти 

и определяне на проблемните територии в морфографските единици за развитие на 

земеделието. 

12. Да се подобри пробонабирането от почвите и последващите процеси като изсушаване, 

пресяване, гранулометрични и геохимични изпитвания да се реализира по стандарти на 

валидирани вътрешно лабораторни методи. 

13. Отстраняване на източниците, които увреждат почвите в секторите на националното 

стопанство, не само метали, но и биологично активни материали, радиоактивни 

вещества, изпусканията на нефтопродукти, контрол върху преработващи отпадъци 

инсталации, за намаляване на риска от замърсяване на почвата. 

14. Премахване на условията за вторично засоляване (напояване с високоминерализирани 

подпочвени води, естествено или антропогенно предизвикано влошаване на условията 

за дрениране на интензивно напояваните терени, неблагоприятна и несъобразена с 

хидромелиоративните и почвените условия структура на обработваемата площи) 

15. Премахване на условията за антропогенно вкисляване на почвата (повърхностно 

преовлажняване, небалансирано минерално торене) 
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16. Премахване на условията за натоварвания на почвите с тежки метали и металоиди 

(препарати за растителна защита, поливни води, утайки и др.) 

 

1.4 Преглед на отговорностите и графика за изпълнение на плана за действие 

 

Преки бенефициенти са държавните и общински органи и институции на територията на 

общините Кюстендил, Босилеград, Трекляно, Сурдулица, Трън, Църна трава, Бабушница, 

Драгоман, Годеч, Димитровград, Берковица, Георги Дамяново, Чупрене, Пирот, Белоградчик, 

Княжевац; Макреш, Кула, Бойница, Зайчар, Брегово и Неготин, имащи отношение към решаване 

на проблема с неблагоприятните природни процеси, регионалните представителства на 

Комисията за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи, Неправителствените 

органи от сектор околна среда и другите граждански сдружения. 

Дейността предвижда сформиране на екип с цел отговорно изпълнение на дейностите по 

проекта и съставяне детайлен работен план на оперативно ниво. Екипът ще провежда ежемесечни 

срещи и изготвя междинни тримесечни отчети. 

Налага се изготвянето информационни табла и издаване на образователни брошури на 

сръбски и български език с цел повишаване информираността на населението. 

1.5 Примери за добри практики в опазването на почвата, идентифицирани в областите 

Видин и Зайчар. 

 

Добрите практики са националните стандарти и най-вече контролът върху спазване 

мерките и реализиране на препоръките. От публикацията “Наръчник за опазване на почвата”, 

издадена в Зайчар (2019), направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за 

трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 

2014TC16I5CB007 реферираме няколко от тезите за регламентираните девет процеси, които 

увреждат почвите. 

Така например заради опазване на почвата от ерозия  се забранява отглеждане на 

земеделски култури  използването на крайречни площи на разстояние по-малко от 5 m от реката. 
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Наред с това при ползване пасища и ливади на земеделските стопани се вменява да поддържат 

минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха) или да извършват минимум 1 

коситба за съответната година - до 15 юли за равнинните райони и до 15 август в 

необлагодетелстваните планински райони. Дадена площ да се изпасва за не повече от: 4-6 дни от 

говеда и 6-8 дни от овце. През пролетта пашата да започва, когато пасищата са добре просъхнали 

и да се прекратява около месец преди настъпване на трайните застудявания, за да израснат 

тревите и предпазят почвите от ерозия. Полските съществуващи граници (синорите), със същата 

цел, задължително е да се запазват. 

Създаването уплътняване на почвата се избягва от опит и култура в организация на 

движението на машините в полето и спазване забраната за използване на тежка земеделска 

техника в парцели с преовлажнена почва. Препоръчва се пълно премахване на оранта или 

промяна дълбочината на оранта. При образувал се вече подорен уплътнен хоризонт се предлага 

използване на продълбочители, разрохвачи и параплугове.   

 С оглед съхраняване на органичното вещество се забранява на един земеделски парцел 

монокултурно отглеждане за повече от две поредни години на лен, слънчоглед, захарно цвекло, 

грах и се препоръчва сеитбообръщение. Със същата цел се предписва използване на 

следжътвените остатъци за торене и/или задължително заораване на стърнищата от полски 

култури в почвата. Забраната за изгарянето съхранява средата за благоприятно трансформиране 

и акумулиране на органичното вещество.  
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2.  СРЕДНОСРОЧНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Изучаване пространственото разпределение на съдържанията на опасни вещества в 

почвата. 

Предоставяне етапни проучвания, анализи и доклади на занинтересованите страни, 

водещи до възможност за навременна и адекватна реакция, по-голяма превенция за 

предотвратяване, преодоляване и овладяване рискови почвени процеси. 

Изграждане единна, работеща, система за актуализиране превенция и ранно 

предупреждаване. 

Вкисляването, вторият регламентиран от чл. 12 на Български закон за почвите, процес, 

увреждащ почвите е естествено протичащ процес, чийто интензитет зависи и от антропогенни 

фактори и се характеризира с понижаване на рН на почвите, поява на алуминиева и/или манганова 

фитотоксичност, обедняване на почвата с бази, молибденов дефицит, подтисната 

микробиологична активност и киселинна деструкция на глинестите материали. Въз основа на 

анализ на данни от средномащабни и едромащабни почвени проучвания е установено, че площта 

на почвите с pH<7.0 е около 6 500 000 ha, значителна част от които (4 300 000 ха) е с висока 

податливост към вкисляване (pH<5.0). Около 1 500 000 ха от обработваемите земи в равнинните 

и полупланинските райони и 1 200 000 ха в планините са вкислени. Към 4.5% от вкислените почви 

в земеделските земи са с вредна за растенията почвена киселинност. Въздействието на киселинни 

валежи е с ограничено значение. 

Една от основните причини за антропогенно вкисляване на почвите в България е 

дългогодишното минерално торене с вкисляващи азотни торове, особено когато то е 

самостоятелно, без съпътстващо фосфорно и калиево торене. Вкисляването на почви, причинено 

от киселинни отпадъци от промишлеността се установява на ограничени територии, в съседство с 

източниците на замърсяване. Периодичното повърхностно преовлажняване на почвите, в някои 

райони е предпоставка за вкисляването им. Почвите с висок риск от проява на вредна киселинност 

са планосолите - светло-сивите (псевдоподзолисти) горски и псевдоподзолистите канелени горски, 

лувисолите – лесивираните, камбисоли - кафявите горски, умбросоли - планинско-горските 

тъмноцветни и планинско-ливадните почви, образувани в планинската зона, флувисолите - 
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безкарбонатните алувиални и делувиални почви и др. Данни от наблюдения върху процесите на 

вкисляване в мрежата за дългосрочен мониторинг по киселинност на почвите в обработваемите 

земи у нас, организиран от ИАОС, свидетелстват за очертаване на трайна тенденция към 

неутрализиране на обменната киселинност, намаляване на стойностите на лесноподвижните 

алуминий и водород и задържане на степента на наситеност на постоянните сорбционни позиции 

в почвата до стойностите на насищане в обработваеми земи, при които няма интензивна проява 

на ерозионни процеси и не се извършва интензивно торене с хидролитично кисели минерални 

торове. 

2.1 Преглед на водещите средносрочни елементите на Трансграничния план за действие 

за опазване на почвите 

 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

11 Категоризиране 
буферността срещу 
химическо замърсяване 

Вкисляването е вторият 
регламентиран от чл. 12 
на Български за-кон за 
почвите, процес, 
увреждащ почвите 

Регионални 
инспекции по 
околна среда и 
води 

Систематизиране резултати от 
добри практики в отглеждане на 
киселинноустойчиви земеделски 
култури 

12 Агротехнологично 
регулиране водно-
въздушен режим на 
планосоли 

Отстраняване вредна 
киселинност 

Общински служби 
по земеделие 

Почвено картиране 

13 Разработване на проект 
за интелигентна 
енергийна система, 
мрежи и съхранение на 
енергия  

Намаляване на 
въглеродния отпечатък. 
Използване на 
биомасата от 
земеделието за 
прилагане на бизнеси 
тип кръгова икономика.  

НПО, фермери, 
общини 

Брой меки проекти за планиране 
на системите и ползите от тях.  
Брой инвестиционни проекти за 
реализация.  

14 Разработване на 
проекти за 
разнообразяване на 
биоразнообразието и 
зелената 
инфраструктура в 
градската среда и 
намаляване на 
замърсяването на 
въздуха.  

Устойчиво управление 
на засегнатите селища, 
съхранение на почвите 
в тях и намаляване на 
замърсяването на 
въздуха  

Научни 
организации, НПО, 
общини 

Брой реализирани проекти за 
разнообразяване на 
биоразнообразието и зелената 
инфраструктура в градската 
среда и намаляване на 
замърсяването на въздуха.    

 

Засоляването на почвите е процес, при който се увеличава съдържанието на 

водноразтворимите соли и/или обменен натрий в почвите в количества, влияещи негативно на 

техните свойства, респективно на продуктивния им потенциал. В България са регистрирани около 
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35 500 ha обработваемите площи, засегнати от процесите на засоляване, като 252 ha са засолени 

с нормална сода и хлориди. Няма данни, че процесите засягат административните области от 

целевия регион на изследване. За трайно решаване на проблема се препоръчва премахване на 

условията за вторично засоляване (напояване с високоминерализирани подпочвени води, 

естествено или антропогенно предизвикано влошаване на условията за дрениране на интензивно 

напояваните терени, неблагоприятна и несъобразена с хидромелиоративните и почвените 

условия, структура на обработваемата площи) и химическа мелиорация в райони с установени 

трайно засолени почви за изместване на обменен Na (най-често с гипс, фосфогипс и др.). 

Засоляването ще протича с различна скорост и в различна степен в почвите с 

хидроморфен генезис върху алувиални седименти с разнообразен състав. Предмет на 

категоризацията им като алкални ще са и ареалите сред зоналните с азонални условия на 

преовлажненост, създадени и при прекомерно напояване. 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

15 Създаване на 
методика за 
еднозначна, от 
двете държави, 
диагностика на 
азонално 
засоляване 

Установяване вторично 
засоляване, трети 
увреждащ процес 

Регионални инспекции 
по околна среда и води 

Анализ на състава на поливните 
и подпочвени води 

16 Промотиране на 
мерки за 
смекчаване и 
адаптиране към 
климатичните 
промени, 
превенцията на 
риска и 
устойчивостта към 
бедствия. 

Обществена 
необходимост от 
повишаване на 
съзнанието и  
устойчивото местно 
икономическо развитие 
към позеленяване 

Научни организации, 
НПО, общини 

Брой реализирани проекти за 
смекчаване и адаптиране към 
климатичните промени, 
превенцията на риска и 
устойчивостта към бедствия. 

17 Разработване на 
ресурсно 
ефективни проекти 
за преход към 
кръгова икономика 
основана на 
суровини от 
земеделието 

Подобряване на 
ресурсната 
ефективност и  
превръщането на 
зелените проекти във 
водещ механизъм за 
местно икономическо 
развитие  

Научни организации, 
НПО, общини, фирми, 
фермери 

Брой реализирани проекти за 
ресурсно ефективни проекти за 
преход към кръгова икономика 
основана на суровини от 
земеделието 

18 Създаване на 
проекти за 
дигитална 
комуникация и 
трансфер на 

Оптимизиране на 
трансфера на знание, 
предприемачески дух, 
обществена 
чувствителност.  

Научни организации, 
НПО, общини, фирми, 
фермери 

Брой реализирани проекти за 
дигитална комуникация и 
трансфер на знания и 
стимулиране на 
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№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

знания и 
стимулиране на 
предприемачество 
чрез онлайн 
платформи и 
социални медии. 

предприемачество чрез онлайн 
платформи и социални медии. 

 

Уплътняването на почвата е процес на деформация и увеличаване на плътността и 

компактността, при което намалява аерационната порьозност и водопропускливостта, увеличава 

се твърдостта и се нарушава почвената структура. Процесът на уплътняване е свързан с 

обработката на почвата. Обработваемите земи са засегнати от уплътняване както на орния слой 

(до 20-25 cm дълбочина), така и на подорния слой (непосредствено под орния слой). За разлика 

от орния слой, който се разрохква всяка година, уплътняването на подорния слой се акумулира и 

с течение на времето се формира компактен слой. Екологическото въздействие на уплътняването 

се изразява в понижената аерация на почвата, свързана с нарушение на водно-въздушния и 

топлинния баланс в почвата, понижен достъп на кислород до корените, което води до намаляване 

на плътността на корените и дълбочината на коренообитаемия почвен слой. Уплътняването на 

почвата води до намаляване и на водопроницаемостта й и на потенциала на повърхностния отток, 

с което се повишава интензитетът на водно-ерозионните процеси и рискът от наводнения. 

Използването на техника с все по-голяма маса при обработката на почвата е обосновано 

временно решение. Създаваното уплътняване е в дискусия с оптималните екологични изисквания 

на повечето селскостопански култури, зависими от физичния показател обемна плътност – сухата 

маса в ненарушено състояние към нейния обем в пределите на 1.1-1.3 (g/cm³). Формирането 

съвместна позиция и утвърждаването на общо решение от двете страни ще е навременна 

инициатива. 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

19 Създаване и 
поддържане на 
комплексна онлайн 
ГИС платформа 
съдържаща основни 
гео-бази данни 

ГИС е онлайн 
инструмент лесно 
разпространяван чрез 
социалните медии и 
мобилни приложения.  
Позволява нива на 
достъп и може да 
запълни значителни 
информационни липси.  

Научни 
организации, 
НПО, общини, 
фирми, фермери 

Брой реализирани проекти за Създаване и 
поддържане на комплексна онлайн ГИС 
платформа съдържаща основни гео-бази 
данни 
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Дехумификацията, намаляването съдържанието на органичен въглерод/хумус, се следи от 

Националните системи за мониторинг на околната среда в ключови участъци и се категоризира 

различната степен на обезпеченост с органично вещество (С) в g/kg почва. По смисъла на Закона 

за почвите в терминологичния апарат към Допълнителните разпоредби е упоменато: “. "Почвено 

органично вещество" е сложна система от хумусни вещества, белтъци, аминокиселини, 

въглеводороди, мастни киселини, восъци, смоли, лигнин и други”. Намаляването на органичното 

вещество е в резултат на естествени процеси – дислокация и транслокация на почва в резултат 

на особености на ландшафта, характера на растителната покривка, климатичните промени;  

антропогенни процеси – нарушаване на почвеното биоразнообразие; прилагане на технологии на 

торене и обработка на почвите, водещи до засилена минерализация и измиване на органично 

вещество; изоставяне на обработваеми почви; минерализация в резултат на горски пожари и 

изгаряне на стърнища. Органичното вещество в почвата е огромен потенциален източник на 

въглероден диоксид, който трябва да бъде управляван изключително внимателно. Наред с това 

намаляването на почвеното органично вещество е съпроводено с повишено отделяне на 

въглероден диоксид в атмосферата. Трябва да се избира внимателно начина на използване на 

земята и да се предприемат стъпки за намаляване на емисиите от парникови газове в 

атмосферата. Намаляването на органичното вещество в почвите в обработваемите земи е 

свързано главно с изнасянето на повърхностния почвен слой вследствие водна и ветрова ерозия, 

оксидация на органичния въглерод поради висока аерация при интензивни обработки и 

деградация на почвената структура при уплътняване на почвата. Водната ерозия на почвата 

контролира запасите от органичен въглерод и разпределението им в ландшафта, с което влияе на 

кръговрата на въглерода, съдържанието на въглероден диоксид в атмосферата и глобалното 

затопляне. С разрушаването на почвените агрегати от дъждовните капки, водната ерозия 

нарушава физическото задържане на органичния въглерод в процеса на агрегиране на почвените 

частици и освобождава най-слабо свързаните фракции органичен въглерод.  

Общите запаси от органичен въглерод за територията на страната са оценени на около 1.3 

Gt. Въпреки липсата на системни наблюдения, има данни за трайна тенденция към намаляване на 

запасите на почвено органично вещество в обработваемите земи. Необходимо е разработване и 

изпълнение на програма.    
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Обменът на данни за поддържане и повишаване на почвеното плодородие, демонстрации 

на добри земеделски практики за запазване на почвеното органично вещество, интегрирани с 

мерките за опазване на почвите от ерозия и уплътняване, програми за обучение на фермери и 

други ще са положителни примери за подсигуряване осведомеността на заинтересованите страни. 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

20 Реализиране на 
дейности намаляващи 
дехумификацията на 
почвеното органично 
вещество – пети 
процес от 
увреждащите почвата 

Необходимо при картиране 
на почвена асоциация от 
повтарящи се често 
съчетания от различни 
разновидности в една 
територия 

Общински служби по 
земеделие 

Предоставяне на 
сертифицирани 
лаборатории проби за 
установяване фракционния 
състав на почвеното 
органично вещество, 
органичния въглерод или 
адекватното съдържа-ние 
на хумус 

21 Реализиране  на 
проект водещ до 
категоризиране 
различната степен на 
обезпеченост с 
органично вещество 
(С) в g/kg почва. 

Обменът на данни ще 
подсигурява 
осведомеността на две-те 
страни 

Национални системи 
за мониторинг на 
околната среда 

Ключови участъци 

 

2.2 Списък за разпространението на плана за действие за трансгранична защита на 

почвата; 

 
Планът трябва да се разпространи в максимално широк кръг от заинтересовани страни. Техният 
брой може да нараства във времето и включва следните организации, без да се ограничава само 
до тях:  

1. Областните администрации и администрации на окръзи от INTERREG-IPA между България 

и Сърбия.  

2. Всички общини от трансграничния район между България и Сърбия.  

3. Всички кооперации на земеделски производители и растениевъди. 

4. Всички фермери отглеждащи животни от трансграничния район между България и Сърбия. 

5. Всички горски стопанства от трансграничния район между България и Сърбия. 

6. Областните офиси на националната служба за съвети в земеделието в България от 

трансграничния район между България и Сърбия. 

7. Басейнова дирекция „Дунавски район“ 

8. МОСВ - Регионалните инспекции по опазване на околната среда и водите от 

трансграничния район между България и Сърбия. 
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9. Всички вносители на земеделска техника на територията на трансграничния район между 

България и Сърбия. 

10. Всички вносители на препарати за растителна защита, торове и други химически продукти 

на територията на трансграничния район между България и Сърбия. 

11. Всички печатни и електронни медии, които проявяват интерес към темата за опазването 

на почвите от трансграничния район между България и Сърбия. 

12. Сайтът на община Бойница – възложител на договора по проекта.  

Най-подходящата форма е електронен файл съдържащ цялата информация и всички 

приложения.  

2.3 Списък на предвидените регулярни събития за представяне на идеята и резултатите 

на проекта 

 

Разпространението на резултатите е насочено към местните и държавни органи на 

управление, земеделските производители и научната общност. Наложително е организиране на 

публични семинари в общински и/или областни центрове  съвместно с местните власти в края на 

проекта за да се представят резултатите от изследването. Същите следва да бъдат докладвани и 

на международни конференции и по други проекти. 

С оглед гарантиране на устойчивостта на постигнатите резултати е подходящо 

организирането на две събития, които да осигурят висока обществена ангажираност и резултати.  

1. Трансгранична конференция/кръгла маса/семинар които да бъдат посветени на 

граничните реки, земеползването в крайграничните землища, начините за картиране, 

идентифициране и унифицирано обозначаване на почвите между България и Сърбия;  

2. Трансгранична конференция/кръгла маса/семинар които да бъдат посветени на 

земеделските практики и почвените рискове най-вече ерозия, дефлация и замърсяване на 

почвите.  

Събитията могат да бъдат съпътствани или съвместно проведени с вече установени 

панаири, изложения, форуми и други събития на които се представят техника, препарати, 

технологии и други, които могат да имат отношение към опазването на почвите.   
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3. ДЪЛГОСРОЧНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Замърсяването на почвата е процес на натрупване на вредни вещества от естествен и/или 

антропогенен източник, чието поведение и концентрации причиняват увреждане на почвените 

функции, независимо дали се превишават действащите в страната норми. Замърсяването на 

почвата води до увреждане на почвените функции и до замърсяване на повърхностни и подземни 

води. Наличието на замърсители, надхвърлящи определени нива води до негативни последици в 

цялата хранителна верига, всички видове екосистеми и други природни ресурси. Замърсяването 

може да бъде от локален (точков) източник или да е дифузно. Локалното замърсяване обикновено 

се свързва с работещи или затворени минни и индустриални предприятия, докато при дифузното 

основен принос имат земеделските практики. Дифузното замърсяване на почвите през последните 

години е много слабо изразено поради преструктурирането на икономиката и селското стопанство 

след 1990 г., силно намалялото потребление на препарати за растителна защита и минерални 

торове, забраната за употреба на оловни бензини и засилен екологичния контрол върху 

работещите промишлени производства.. Около 1/3 от замърсените с тежки метали и металоиди 

земеделски земи се нуждаят от специални наблюдения. След 1994/1996 г. няма регистрирани 

статистически значими в площно отношение нови замърсени  територии с тежки метали и 

металоиди. 

Установяването съдържанието на широк набор от тежки метали и металоиди (As, Hg, Cd, 

Cu, Ni, Cr, Pb, Zn) в почвите не само в резултат от рудодобива и най вече в поречията на Тимок и 

Огоста, сакто и синхронизирането базата данни от Националните система за мониторинг на 

околната среда, подсистема „Почви” е също приоритетна дейност. 

 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

22 Синхронизиране на базата 
данни от Националните 
система за мониторинг на 
околната среда, под-
система „Почви” 

Установяване 
съдържанието на 
тежки метали и 
металоиди (As, Hg, Cd, 
Cu, Ni, Cr, Pb, Zn) 
документира 
замърсяване – шести 
процес 

Национални 
системи за 
мониторинг на 
околната среда 

Ключови участъци 

23. Превенция и определяне 
на прагови стойности за 
допустима концентрация 

Критерии за 
провеждане на 
политиката по опазва-

МОСВ; 
Научни 
организации. 

Резултати от анализа на почвата, 
чрез които се определя 
локалното равнище на 
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на вредни вещества в 
почвата: 

- предохранителни 
концентрации 

- максимално 
допустими 
концентрации 

- интервенционни 
концентрации 

не на почвите и 
управление на за-
мърсените земи. 
Сертифициране на 
почвите по отношение 
на тяхната екологична 
чисто-та и създаване 
на почвено-
геохимични карти 

концентрация на вредните 
субстанции, предизвикващи 
неблагоприятни изменения. 
Справочни фонови стойности за 
As,Cd,Cu,Cr,Ni,Pb,Zn; Екотоксило 
гични прагови стойности за NO-
EC(no observed effect concen-
trations), MAR(max acceptable risk 
concentrations),MAR/100(negligible 
risk concentrations). 

 

Почвеното запечатване през последните години се оценява като съществена, глобална 

заплаха за пълно унищожаване на почвите. Запечатани са почви, трайно застроени за селищно 

изграждане, промишлено и инфраструктурно строителство, търговски и транспортни участъци, 

пътна и железопътна мрежа и др. В периода 1990 - 2000 г. отнемането на земя за такива нужди е 

около 1000 км2 /год или 275 000 ха /ден за територията на 27-те страни членки. Процентът на 

трайно застроените площи нараства до 5,7 % (от 176 000 до повече от 186 000 км2.). За България 

трайно застроените площи представляват около 5 % от общата територия (над 560 000 ха), но има 

райони където тези площи са значително по-високи. През последните 20 години за Европа 

застроените територии са се увеличили с 20 %, докато населението едва с 6 %. В България темпът 

на нарастване на почвеното запечатване е по-слаб, но в същото време намалява и общата 

численост на населението, т.е. запечатаната площ, отнесена към един жител, нараства с по-високи 

темпове.  

През последните няколко години процесът е още по-силно изразен поради реализираните 

инфраструктурни проекти. Така процесът на намаляване на почвените ресурси и балансът на 

земята от земеделския фонд, наричана в периода 1980-1998 г.”стопанисвана земеделска земя”, 

след това “площи със селскостопанско предназначение” се оказва може би стабилен във времето 

в периферното пространство за двете страни и се налага да се установи конкретно. 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

24 Актуализиране на 
балансът на земята 
и земеползването на 
от двете страни, 
включително чрез 
онлайн ГИС 
решения 

Онлайн информация за 
реалното земеползване и 
почвените рискове 

Научни 
организации, НПО, 
общини, фирми, 
фермери 

Брой реализирани проекти на 
балансът на земята от 
земеделския фонд от двете 
страни, включително чрез 
онлайн ГИС решения  

25 Създаване на 
проект за устойчиво 
земеползване, био-

Необходимост от 
разширение на 
познанията за 

НПО, общини, 
фирми, фермери 

Брой реализирани проекти за 
устойчиво земеползване, био-
земеделие и атрактивен 
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земеделие и 
атрактивен селски 
туризъм – Тип 
ферма храна-хотел-
атракция.  

устойчивост в 
биоземеделието, туризма 
и кръговата икономика. 
Стимулиране на местното 
икономическо развитие.  

селски туризъм – Тип ферма 
храна-хотел-атракция 

 

Във функциите на Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ към Министерство 

на регионалното развитие и благоустройство е да: “Създава и поддържа регистър на 

свлачищните райони в страната….. и извършва координация между отделните ведомства за 

ограничаване на свлачищата на територията на Република България…”. Отново 

синхронизирането с дейността и резултатите от реципрочното Министерство на Сърбия ще 

каталогизира броят на периодично активните, на потенциалните и на стабилизираните свлачища. 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

26 Каталогизиране броят на 
периодично активните, 
на потенциалните и на 
стабилизираните 
свлачища 

Синхронизиране 
реципрочни функции 
на Институции, 
поддържащи 
регистрите 

От българска страна 
Дирекция „Геозащита и 
благоустройствени 
дейности“ към 
Министерство на 
регионалното развитие и 
благоустройство 

Координация между 
отделните ведомства, 
наблюдаващи различни  
полигони с цел ограничаване 
на свлачищата 

 

Задържането повишеното ниво на подпочвените води, хидравлично свързани с нивата на 

реките заблатява почвите, образувани върху терасите на тези реки е обект на картиране и 

картографиране по смисъла на Трансграничния план за действие за опазване на почвите. 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и 
мониторинг 

27 Създаване на интерактивна 
ГИС на Трансграничния 
план за действие за 
опазване на почвите и за 
контрол на заблатяването. 
 

Установява в речните 
тераси повишеното ниво 
на подпочвени води, 
хидравлично свързани с 
нивата на реките 

Общински служби по 
земеделие 

Наблюдения и 
решения за промяна 
земеползване 

 

Ограничаването на почвено-деградационните процеси в земеделските земи е възможно 

чрез прилагане на земеделски практики, включващи комплекс от мерки с почвозащитно и 

оттокорегулиращо действие за интегрирано опазване на почвите и водите, специфично за дадени 

почвено-климатични и топографски условия, с цел подобряване почвеното плодородие: 
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№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

28. Подобряване на почвено-то 
плодородие:  
-повишаване на запасите от 
почвено органично вещество 
-минерално торене 
-органично торене 
-екологосъобразно 
отглеждане на растения  
-използване на растителните 
остатъци от полските 
сеитбообороти, вместо 
директното им изгаряне на 
полето 
-подобряване на почвено- 
то биоразнообразие 
-използване на машини и 
технологии за 
почвообработки с минимален 
натиск върху почвената 
повърхност (разрохване, 
оран, дискуване) 
-повишаване на 
инфилтрационната 
способност на почвата 
-поддържане и 
възстановяване структурата 
на почвата 

Изследвания на 
механизмите за 
постигане и 
поддържане на 
почвеното 
плодородие, 
интегрирани с 
мерките за опазване 
на почвите от ерозия 
и уплътняване 

Земеделски 
стопанства; 
Горски стопанства; 
Научни организации. 
 

Съдържание на общ органичен 
въглерод, Съдържание на общ 
азот, Съдържание на общ 
фосфор, Почвена реакция, 
Механичен състав, Обем- 
на плътност, Влажностен режим 
на почвата, Усвояем воден 
запас на растенията, Степен на 
уплътненост, Съдържание на 
аерационни пори при потенциал 
на водата 5 kPa,  
Твърдост, Водопроводи-мост, 
Директна оценка на 
уплътнеността на почвените 
хоризонти на базата на 
визуална оценка за структурата 
на почвата, 
Продуктивен индекс(PI), 
предложен от Nail (цит. по Pierce 
et al., 1983), е предназначен 
специално за оценка на растежа 
на корените и водния стрес. Той 
е включен от Larson и Pierce 
(1994) като количествен 
показател за целите на 
почвения мониторинг 

 

В допълнение можем да посочим и следните дългосрочни инициативи:  

Финансови мотивационни стимули за почистване на замърсяването на почвата. 

Количественото установяване допустимото съдържание на определени елементи в 

торовете. 

Регулаторен режим на въздействието на пестицидите. 

Инвентаризиране потенциално опасните обекти с неконтролирани цистерни и 

резервоари, складирани “временно”, съхраняващи опасни вещества. 

Прехвърляне средствата, които държавите заделят ежегодно за преодоляване на щетите 

от протичане негативните почвени процеси към разходване за превантивни дейности. 

Обвързаност с разработвани методики за предварителна оценка на риска по поречия от 

наводнения.  
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Кореспондиране с Национални програми за защита при бедствия и аварии. 

Подпомагане реализацията на Стратегии за областно регионално развитие и обвързване 

с Общинските планове за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Резултатите ще допринесат за по-ефективното използване на природната среда и ще 

окаже щадящо въздействие върху околната среда. 

 

3.1 Заявление до Европейската организация на почвите и земите  (ELSA) 
 

Виж приложение 2.  

 

3.2 Текст на манифеста на Организацията на почвите и земите 

 

МАНИФЕСТ ЗА АЛИАНСЪТ НА ПОЧВАТА И ЗЕМЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАДОВЕ И 

ГРАДОВЕ 

Предисловие 

Почвите, заедно с въздуха и водата, са централната основа на живота на Земята. 

Характеристиките и функциите на почвите са много различни по отношение на техния профил и 

състав. Увеличаване на сградите и уплътняването чрез селищни и транспортни райони, както и от 

продължаващата експлоатация на почвата и поземлените ресурси и прекомерното използване, 

почвите са застрашени силно в регионален и световен мащаб, също така от сумата, степента и 

разпространението на всички щети. Дълготрайните последици от потреблението на земя и 

деградацията, както и фактът на невъзвратимост, и много бавния процес на образуване на почвата 

съответстват на въздействието на глобалните климатични промени и загубата на 

биоразнообразие. Освен това има тясна връзка на промяната на почвата с изменението на 

климата. Налице е спешна нужда от действия, наблюдавани на глобално ниво. Всички държави 

трябва да допринесат за устойчиво подобряване на почвите и земите на национално, регионално 

и местно равнище. В този контекст градовете и общините (местните власти) са особено важни, тъй 

като те са пряко свързани с местната земя и най-близо до нейните собственици. Тяхната задача е 

да подобрят осведомеността на почвата, да защитят естествените почвени функции, както и да 
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следят социалната справедливост. Те разполагат с инструменти като закон за териториалното 

планиране и контрол на планирането, които служат за насърчаване и реализиране на устойчиво 

използване на почвите и земите в общините. Ние, местните власти, сме наясно с тези въпроси и 

проблеми и същевременно с шансовете за устойчиво използване на почвите и земята. Заедно ще 

поемем инициативата да работим върху решенията на проблемите. Ние, като местни власти, 

използваме шанса да реализираме това в обединяваща Европа чрез Европейския съюз за почвата 

и земята. 

 

1. Отговорността на местната власт 

Ние, местните власти, поемаме отговорност за устойчива почвена политика в нашите 

райони. Това включва екологичната страна чрез подобряване на естествените функции на 

почвата, както и икономическо и социално справедливо използване на почвата и земята. За това 

искаме:  

• да използваме обхвата си на действие за устойчиво развитие,  

• да дадем добър пример като местни власти,  

• интегрираме всички заинтересовани страни съгласно Програма 21 в планирането и 

управлението на градските и други местни райони и съставляваме процес на участие в 

решаването на специфичните градски и селски проблеми с почвата и земята,  

• допринасят за обществената осведоменост за устойчиво използване на почвите и земята. 

Ние признаваме, че проблемите на почвата и земята имат не само местно и регионално значение, 

но и освен това - в перспективата на глобална отговорност - предизвикват глобални ефекти върху 

почвите в други части на света от нашия начин на живот. 

2. Цели на Алианса за почви и земи 

Нашата основна цел е устойчивото използване на всички видове почви за опазване и 

подобряване на всички почвени функции, както и на земните ресурси и на природното и културното 

наследство за настоящите и бъдещите поколения и социално справедливото използване на 

почвите и земята. Алиансът на почвите и земите на европейските градове и градчета е в съгласие 

с целите на предложението на Tutzing за „Конвенция за устойчиво използване на почвите“ 

(Конвенция за почвите) и „Конвенция на ООН за борба с опустиняването“. 

3. Насоки и стратегии 

Нашата основна цел ще бъде особено реализирана от следните насоки и стратегии. 



Република България 
Общинска администрация 
Бойница 

 

  Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Interreg-IPA CBC Програма България - Сърбия; 

Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейски съюз чрез програмата Interreg-

IPA CBC България-Сърбия, CCI No.2014TC16I5CB007. Съдържанието на тази публикация е 

единствено отговорност на община Бойница и по никакъв начин не може да се приеме, че 

отразява вижданията на Европейския съюз или Управляващият орган на Програмата. 

 
43 

 

3.1. Ние насърчаваме нашата независимост и идентичност чрез отговорна местна политика 

по отношение на почвата и земята. За това:  

• повишаваме осведомеността за шансовете, но и за проблемите за устойчиво използване 

на почвите,  

• регистрираме потребление на земя и повторно използваема необработена земя,  

• полагаме всички усилия да обърнем тенденцията към потребление на земя и деградация 

на почвата,  

• ние определяме приоритетни цели за устойчиво развитие и активно преследване на 

икономическото използване на почвата и поземлените ресурси,  

• подкрепяме образователни мерки относно почвите и земеползването,  

• информираме обществеността за гореспоменатите цели и стратегии, които трябва да 

бъдат предприети и насърчават обществената осведоменост. 

3.2. Ние насърчаваме качествен растеж или стабилизиране на отговорността за околната 

среда, обществото и културата. За това 

• ограничаваме потреблението на почвата и земята, насочваме развитието на селищата 

навътре и насърчаваме качеството на управлението на селищата, 

• регистрираме и преустройваме опасни стари отпадъци и подготвяме земята за 

подходяща повторна употреба, 

• вземаме под внимание въпросите на социалната справедливост и справедливостта на 

половете при използване на почви и земя, 

• полагаме усилия за опазване и подобряване на почвеното плодородие и процесите на 

почвообразуване, при което специално внимание се отдава на грижата за почвата и 

незапечатването на площи, 

• предприемаме мерки за опазване на почвата, подобряване на почвата и възстановяване 

на почвата, опазване на особено ценни почви, защита на почвите от ерозия и уплътняване и 

намаляване на замърсяването, 

• поддържаме функцията на почвата като съхраняване на въглерод (и азот), като се вземат 

предвид основните цикли на естествения материал, 

• предприемаме мерки за подобряване на микроклимата и водния баланс, като по този 

начин допринасяме за подобряване на качеството на живот в селищната зона, 

• насърчаваме маркетинга на регионално отглеждани продукти, 
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• ние се грижим за природното и културното наследство, 

• насърчаваме екологичните мрежи на биосферата. 

3.3. Ние се доверяваме на иновативното засилване на сътрудничеството в дух на 

партньорство. За това: 

• координираме подобряващи почвата и пространствено важни проекти по отношение на 

оптимална целесъобразност и устойчивост, 

• подкрепяме реализирането на целите на Европейската перспектива за пространствено 

развитие (ЕПСО) за устойчиво пространствено развитие и опазване на почвата, 

• включваме опасенията на съседните общини и региони, 

• подобряваме връзката между взаимната координация между градските и селските 

райони, 

• работим заедно като партньори зад граница. 

3.4. Ние подкрепяме устойчивото използване на почвите чрез инструменти като закони за 

териториално планиране и контрол на планирането. За това: 

• поддържаме и подобряваме специфичния характер и качеството на почвите и земята при 

използване или навлизане и подобряваме стойността им, 

• използваме почвите чрез ефективно възлагане за разнообразни приложения, както и 

диференцирани правила за тяхното използване, така че почвите, природата и ландшафтът да се 

развиват оптимално, 

• включваме исканията на населението и интересите на ползвателите на земята и 

собствениците на земи и ги вземаме предвид при реализирането на мерки, 

• допринасяме за определянето и прилагането на допълнителни инструменти според 

пазарната икономика като правила за устойчиво използване на почвите и земите. 

4. Предимства на Алианса за почви и земи 

Ползата от Алианса за почви и земи за местните власти е преди всичко да обяви 

подкрепата на градовете и общините за това, че имат дял от отговорността за устойчиво 

използване на почвите и земите на местно ниво. Устойчивото използване на почвите и земята 

подобрява плодородието на почвата, микроклимата и водния баланс, може да доведе до огромни 

икономии на разходи, особено по отношение на разширяването и поддържането на 

инфраструктурата, спестява ресурси за бъдещо развитие и бъдещи поколения, подобрява 

пълноценното използване на съществуващите районите и стабилизирането на гъстотата на 



Република България 
Общинска администрация 
Бойница 

 

  Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Interreg-IPA CBC Програма България - Сърбия; 

Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейски съюз чрез програмата Interreg-

IPA CBC България-Сърбия, CCI No.2014TC16I5CB007. Съдържанието на тази публикация е 

единствено отговорност на община Бойница и по никакъв начин не може да се приеме, че 

отразява вижданията на Европейския съюз или Управляващият орган на Програмата. 

 
45 

 

селищата, съживява обществените пространства и като цяло допринася за подобряване на 

качеството на живот и имиджа на общината. Градовете членки и общините на Алианса за почви и 

земи печелят от предимствата на сътрудничеството и обмена на опит с други градове. 

 

5. Глобална отговорност и партньорство 

Проблемите с почвата са специфични за местните условия и обекти и трябва да се 

решават предимно на местно ниво. В същото време те имат и международно измерение, което 

включва екологични, както и социални, икономически и правни аспекти. В много страни въпросът 

за наличието на почви, правата за ползване на земята и правата на коренните нации на 

традиционните им територии са предразположени към конфликти. Особено в сухите и 

тропическите гори на юг възникнаха сериозни проблеми чрез деградацията на почвата и земята. 

Ние допринасяме за тези проблеми чрез нашия начин на икономика и начин на живот, тъй като 

ясно заявяваме, че има повече земя, отколкото е налична и се използва в нашите страни. Виждаме 

партньорства с коренни нации и други местни общности във всички части на света, напр. местните 

власти и организации, като много важна цел на Съюза за почви и земи. Искаме да вземем предвид 

почвените проблеми в нашите партньорства и да се опитаме да използваме потенциала си, за да 

допринесем за решаването на проблеми, особено в райони, които са силно засегнати от 

деградацията на почвата и земята. 

Международната работа на Soil & Land Alliance е специално базирана на "Конвенция 169" 

на Международната организация на труда (МОТ). Тя предоставя на коренните племена и хора 

права върху земята и ресурсите им, собствения им начин на живот, култура и език. 

6. Връзката между Алианса за почвите и земите и Климатичния съюз 

Съществува тясна и пряка връзка между деградацията на почвата и земята в световен 

мащаб и глобалните климатични промени. Почвата носи всички ресурси и съхранява материали, 

които влияят на климата. Климатичните промени имат осезателно влияние върху състоянието на 

почвите. Алиансът за почви и земи и климатичният съюз се смятат за допълнителни инициативи в 

рамките на основната цел за устойчиво развитие. Те се фокусират съвместно върху отговорните 

местни действия в градовете и общините и включването на измерението на северната част в 

общинските действия. 
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7. Ангажимент на членовете на Алианса за почвите и земите 

Като членове местни власти ние се ангажираме, използвайки изцяло своята отговорност и 

компетентност да установим целите на Алианса за почвите и земите и да решим и реализираме 

съответните мерки в съответствие с неговите указания. Ние сме решени да инициираме 

тенденцията във все по-нарастващото потребление на земя и деградацията на почвата и да бъдем 

активни в продължаването на подобряването на положението на почвите и земите. За решаването 

на тези задачи включваме всички заинтересовани страни в съответствие с Програма 21. Ние се 

ангажираме редовно да отчитаме, да определяме подходящи цели и да контролираме успеха на 

нашата политика в областта на почвата. Освен това ние насърчаваме открит обмен на 

информация и опит с местните власти в страната и в чужбина и разработваме съвместни проекти 

и стандарти. 

Молим по-високите политически нива да подкрепят устойчивото използване на земите и 

почвите и да създадат необходимата рамка за реализиране на целите на манифеста. Ние считаме 

всички асоциации, публични институции и бизнес участници, които подкрепят тези насоки, 

задължения и мерки на Алианса за почвите и земите, за свои съюзници. 

Болцано 24 октомври 2000 г. 
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1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Краткосрочни инициативи за сътрудничество 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 
1 Интегриране научни идеи, знания и 

опит в областта на педологията 
Използване на метод аналогия 
при вземане адекватни 
решения 

Експерти-лектори. Задълбоченото познаване на при-
родните условия и ресурси в двете 
страни 

2. Преодоляване на диверсификацията 
в пространствената изученост около 
държавната граница между България 
и Сърбия 

Интензификация 
взаимодействие между 
Държавни и общински органи 

Университети, Институти/ 
организации, на база 
национално законодателство 

Площадки за наблюдение с набор от 
датчици за изследване и анализ  
взаимодействия почвени с 
климатични, геоморфоложки и 
отчасти хидроложки процеси 

3. Принадлежност на 
административните единици от 
допустимия регион към 
трансгранични поречия 

Основа за създаване 
интегрирани географски 
закономерности и 
междудържавни картографски 
изображения. 

Национални и регионални 
агенции/служби, поддържащи 
кадастрални карти. 

Кадастрални листове, определящи 
начин на трайно ползване на земята 

4. Съставяне на методика за 
картографски атрибути за 
представяне на тематично 
съдържателни ареали, непрекъсвани 
от държавната граница 

Преодоляване 
своеобразността на създавани 
от България и Сърбия 
картографски продукти, 
несинхронизирани в 
трансграничното пространство 

Експерти от Географски 
факултети и Географски 
институти на Сърбия и 
България 

Изготвяне доклади, анализи и 
проучвания на природния потен-циал 

5. Подобряване на методиката и 
номенклатурата от използвани 
елементи на релефа в долините на 
шестте поречия 

Съставяне унифицирана 
Сръбско-Българска легенда на 
Геоморфоложка карта 

Експерти геоморфолози Рефериране на създадени карти в 
различни мащаби. Задължително 
условие за привързване ареалите на 
почвените разновидности 
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№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 
6. Съставяне на методика за 

синхронизиране на резултати от 
геоложко картиране, завършено и в 
двете страни 

Коректно позициониране на 
водещият почвообразувателен 
фактор 

Служба „Концесии и геология“ 
в Министерство на 
енергетиката и Geological 
Survey of Serbia,  

Обвързване на картографираното 
геоложко наследство 

7. Постигане на сходност на 
инженерно-геоложките условия и 
развита геодинамика в 
трансгранично пространство 

Приоритизиране геоложки 
опасности в конкретни 
територии 

Експерти от Секция “Геоложки 
опасности и рискове“, ГИ на 
БАН и от реципрочен Сръбски 
научен институт 

Изготвяне на комуникационна 
стратегия 

8. Оптимизиране на визуализацията и 
картирането на пространствените 
структури на местообитания и 
видовете в Зеления пояс на Европа – 
граничната зона между Сърбия и 
България 

Установяване потенциалните 
връзки между защитените зони 
„Емералд” в Сърбия,  
продължение на екологична 
мрежа „Натура 2000” извън 
границите на ЕС, с вече 
съществуващите обекти 
НАТУРА 2000 в България 

Експерти биогеографи, 
ботаници и еколози 

Установяване пълно припокрива-не, 
празнини и липсващи мрежови връзки 
по границата. Препоръчване 
критериите, определящи защитени 
зони НАТУРА 2000 за водещ коректив 
сред факторите, индикатори за 
диагностициране почви с горско 
почвообразуване 

9. Синхронизиране водещо до 
еднозначно съотнасяне със 
стандартите за класификация на 
почвите на третото издание на 
Световната референтна база за 
почвени ресурси (WRBSR – World 
Reference Base for Soil Resources, 
обновена 2015 г.),  одобрена от 
международния съюз по 
почвознание (IUSS). 

Обвързване типове 
почвообразуване в България и 
Сърбия с позиционирането 
към равни, подножни, 
слабонаклонени, склонови и 
разчлени планински терени в 
шестте поречия 

Експерти педолози/почво-веди Акцентиране върху специфичността в 
почвообразуването с цел формиране 
основания за обособяване на 
трансгранични почвени райони в 
периферната територия на Сърбия и 
България. 

https://docplayer.rs/174061178-Geological-survey-of-serbia-rovinjska-12-belgrade-serbia-s.html
https://docplayer.rs/174061178-Geological-survey-of-serbia-rovinjska-12-belgrade-serbia-s.html
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№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 
10 Извършване на оценка на факторите 

и риска от площна водна и ветрова 
ерозия на почвата, по методиката 
разработена от Департамента по 
земеделие на САЩ, основана на 
изследвания в критичната зона” 
(SoilCritZone)  и на общинско ниво. 

Методологическите основи, 
адаптирани и валидирани за 
български условия са мотив за 
синхронизиране с научни 
резултати, получени върху 
сръбската територия 

Екип учени от Секция „Ерозия 
на почвата“ на ИПАЗР „Н. 
Пушкаров“ 

Базиране върху математически израз 
на прогнозен модел наречен 
Универсално Уравнение за Почвените 
Загуби (Universal Soil Loss Equation – 
USLE) и на риска от ветрова ерозия на 
почвата 

11 Планиране на земеползването в 
съответствие с пригодността на 
земите за ефективно 
противоерозионно земеползване в 
зависимост от поредица 
ограничаващи фактори и заплахи 

Формиране основания за 
обособяване на трансгранични 
почвено-ерозионни райони в 
периферната за Сърбия и 
България, територия.  

Екип учени от Секция „Ерозия 
на почвата“ на ИПАЗР „Н. 
Пушкаров“ 

Интерпретиране съдържанието на 
създадени в границите на общините 
тематични карти на  ерозионността на 
дъждовете, на податливостта към 
ерозиране почвите, на потенциалния 
риск от площна водна ерозия, на 
ерозионността на ветровете, на 
податливостта на почвите към 
дефлация и на действителния риск от 
ветрова ерозия 

 

1.1 Списък на мерките за опазване на почвата, предложени по време на дейностите по проекта 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

1 Подобряване на информираността за 
рисковете при опазването на почвите 

Необходими елементи от 
противоерозионно 
проектиране срещу първия, 

Участници в проекта Представяне на данни за различните видове 
риск на публичните събития от проекта 
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№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

според Българското 
законодателство, увреждащ 
почвите, процес-ерозия 

2 Представяне на информация за важността 
за пространственото разпределение на 
наклони на склонове в общини и по поречия 

Оценка на площи и тези с наклон над 
15° почти непригодни за развитие на 
растениевъдство 

Екипът, генериращ актуални 
данни 

Представяне на данни за различните видове 
риск на публичните събития от проекта 

3 Подобряване на информираността за 
изграждане на мелиоративно-технически и 
хидротехнически съоръжения 

Укрепване бреговете и дъната 
на ерозионните форми 

Във функции на Дирекция 
„Геозащита и 
благоустройствени дейности“ 
към МРРБ и съответна 
сръбска институция 

Диференцирано прилагане в 
зависимост от природоклиматичните и 
стопански условия 

4 Подобряване на информираността за 
ползите от затревяване и/или чрез горски 
пояси на ерозионно-опасни терени 

Прилага се при изми-
ти/бедни/ерозирани почви 

Общински служби по 
земеделие  

Експериментални площадки за 
различно взискателни култури при 
минимално участие на окопни 

5. Даване на указания за прилагане на 
разнообразни затревяващи практики: 
цялостно затревяване, затревени буферни 
ивици, поясно земеделие, терасиране, 
буферни ивици и пояси 

Свеждане на 
средногодишните почвени 
загуби от ерозия за 
съответния почвен тип. 
Определяне на вариант от 
мерки с най- голям 
икономически ефект 

Земеделски стопанства; 
Горски стопанства; Научни 
организации; Общини. 
 

Количество на течния и твърдия отток; 
Износ на хранителни еле-менти; 
Почвозащитни възможности; 
Ограничаване на ерозионните 
процеси 
 

6. Подобряване на информираността от 
прилагане на противоерозионният ефект на 
едногодишни култури 

Установяване различното 
влияние през отделните фази 
на вегетация 

Регионални инспекции по 
околна среда и води 

Резултати от отточни площадки за 
наблюдение на ерозионни процеси 
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№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

7. Подобряване на информираността 
разнообразяване на агротехника върху 
различно слабонаклонени терени 

Съобразяване с 
водозадържащия капацитет на 
микро-понижения с наклон до 
20  и микроповишения в 
релефа с наклон 30 - 40 

Общински служби по 
земеделие 

Планове в мащаб 1:5000 и 1:1000 с 
хоризонтали през 0,5 и 1,0 m 

8 Подобряване на информираността от 
създаване на противоерозионни валови 
тераси и канавко-валове 

Защита на почви при наклон 60 

- 80 в зависимост от 
използването им 

Общински служби по 
земеделие 

План, почвена и почвеноерозионна 
карта 

9 Подобряване на информираността  от 
създаване на противоерозионни стъпало-
видни тераси 

Регулиране на повърхностен 
воден отток при > 100   

Общински служби по 
земеделие 

План, почвена и почвеноерозион-на 
карта 

10 Подобряване на информираността от 
хармонизиране и прилагане на 
агролесозащитни стандарти на двете 
страни 

Съотнасяне разграничава-
щите вид, местоположение и 
предназначение на ветро-
защитните съоръжения 

Териториални поделения в 
Регионални дирекции на 
горите и съответстващите от 
страна на Сърбия 

Картографирани площи по групи гори 
и функции (горски фонд, предоставен 
горски фонд, горски поляни и гори в 
селскостопанския фонд) 

11 Категоризиране на буферността 
(концентрации) срещу химическо 
замърсяване 

Вкисляването е втория ре-
гламентиран от чл. 12 на 
Български закон за почвите, 
процес, увреждащ почвите 

Регионални инспекции по 
околна среда и води 

Систематизиране резултати от добри 
практики в отглеждане на 
киселинноустойчиви земеделски 
култури 

12 Агротехнологично регулиране и 
оценка на водно-въздушен режим на 
планосоли 

Отстраняване на вредна 
киселинност 

Общински служби по 
земеделие 

Създаване на почвени карти 

13 Разработване на проект за 
интелигентна енергийна система, 
мрежи и съхранение на енергия  

Намаляване на въглеродния 
отпечатък. Използване на 
биомасата от земеделието за 

НПО, фермери, общини Брой меки проекти за планиране на 
системите и ползите от тях.  
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№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

прилагане на бизнеси тип 
кръгова икономика.  

Брой инвестиционни проекти за 
реализация.  

14 Разработване на проекти за 
разнообразяване на 
биоразнообразието и зелената 
инфраструктура в градската среда и 
намаляване на замърсяването на 
въздуха.  

Устойчиво управление на 
засегнатите селища, 
съхранение на почвите в тях и 
намаляване на замърсяването 
на въздуха  

Научни организации, НПО, 
общини 

Брой реализирани проекти за 
разнообразяване на 
биоразнообразието и зелената 
инфраструктура в градската среда и 
намаляване на замърсяването на 
въздуха.    

15 Диагностика на азонално засо-
ляване 

Установяване на вторично 
засоляване, третия увреждащ 
почвите процес 

Регионални инспекции по 
околна среда и води 

Анализ на състава на поливните и 
подпочвени води!!! 

16 Промотиране на мерки за 
смекчаване и адаптиране към 
климатичните промени, превенцията 
на риска и устойчивостта към 
бедствия. 

Обществена необходимост от 
повишаване на съзнанието и  
устойчивото местно 
икономическо развитие към 
позеленяване 

Научни организации, НПО, 
общини 

Брой реализирани проекти за 
смекчаване и адаптиране към 
климатичните промени, превенцията 
на риска и устойчивостта към 
бедствия. 

17 Разработване на ресурсно 
ефективни проекти за преход към 
кръгова икономика основана на 
суровини от земеделието 

Подобряване на ресурсната 
ефективност и  превръщането 
на зелените проекти във 
водещ механизъм за местно 
икономическо развитие  

Научни организации, НПО, 
общини, фирми, фермери 

Брой реализирани проекти за 
ресурсно ефективни проекти за 
преход към кръгова икономика 
основана на суровини от земеделието 

18 Създаване на проекти за дигитална 
комуникация и трансфер на знания и 
стимулиране на предприемачество 

Оптимизиране на трансфера 
на знание, предприемачески 
дух, обществена 
чувствителност.  

Научни организации, НПО, 
общини, фирми, фермери 

Брой реализирани проекти за 
дигитална комуникация и трансфер 
на знания и стимулиране на 
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чрез онлайн платформи и социални 
медии. 

предприемачество чрез онлайн 
платформи и социални медии. 

19 Създаване и поддържане на 
комплексна онлайн ГИС платформа 
съдържаща основни гео-бази данни 

ГИС е онлайн инструмент 
лесно разпространяван чрез 
социалните медии и мобилни 
приложения.  Позволява нива 
на достъп и може да запълни 
значителни информационни 
липси.  

Научни организации, НПО, 
общини, фирми, фермери 

Брой реализирани проекти за 
създаване и поддържане на 
комплексна онлайн ГИС платформа 
съдържаща основни гео-бази данни 

20 Борба с дехумификацията на 
почвеното органично вещество – 
пети процес от увреждащите 
почвата 

Необходимо при картиране на 
почвена асоциация от 
повтарящи се често съчетания 
от различни разновидности в 
една територия 

Общински служби по 
земеделие 

Предоставяне на сертифицирани 
лаборатории проби за установяване 
фракционния състав на почвеното 
органично вещество, органичния 
въглерод или адекватното 
съдържание на хумус 

21 Категоризиране на различната 
степен на обезпеченост с органично 
вещество (С) в g/kg почва. 

Обменът на данни ще 
подсигурява осведомеността 
на двете страни 

Национални системи за 
мониторинг на околната среда 

Ключови участъци 

22 Синхронизиране базата данни от 
Националните система за 
мониторинг на околната среда, под-
система „Почви” 

Установяване съдържанието 
на тежки метали и металоиди 
(As, Hg, Cd, Cu, Ni, Cr, Pb, Zn) 
документира замърсяване – 
шести процес 

Национални системи за 
мониторинг на околната среда 

Ключови участъци 



Република България 

Общинска администрация 
Бойница 

 

  Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Interreg-IPA CBC Програма България - Сърбия; Тази публикация е изготвена със съдействието на 

Европейски съюз чрез програмата Interreg-IPA CBC България-Сърбия, CCI No.2014TC16I5CB007. Съдържанието на тази публикация е единствено 

отговорност на община Бойница и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява вижданията на Европейския съюз или Управляващият орган 

на Програмата. 

 
57 

 

№ Мярка Мотиви Изпълнители Индикатори и мониторинг 

23. Превенция и определяне на прагови 
стойности за допустима 
концентрация на вредни вещества в 
почвата: 

- предохранителни 
концентрации 

- максимално допустими 
концентрации 

- интервенционни 
концентрации 

Критерии за провеждане на 
политиката по опазване на 
почвите и управление на за-
мърсените земи. 
Сертифициране на почвите по 
отношение на тяхната 
екологична чистота и 
създаване на почвено-
геохимични карти 

МОСВ; 
Научни организации. 

Резултати от анализа на почвата, чрез 
които се определя локалното равнище 
на концентрация на вредните 
субстанции, предизвикващи 
неблагоприятни изменения. 
Справочни фонови стойности за 
As,Cd,Cu,Cr,Ni,Pb,Zn;  
Екотоксилогични прагови стойности за 
NO-EC (no observed effect 
concentrations), MAR (max acceptable 
risk concentrations),MAR/100 (negligible 
risk concentrations). 

24 Актуализиране на балансът на 
земята и земеползването на от 
двете страни, включително чрез 
онлайн ГИС решения 

Онлайн информация за 
реалното земеползване и 
почвените рискове 

Научни организации, НПО, 
общини, фирми, фермери 

Брой реализирани проекти на 
балансът на земята от земеделския 
фонд от двете страни, включително 
чрез онлайн ГИС решения  

25 Създаване на проект за устойчиво 
земеползване, био-земеделие и 
атрактивен селски туризъм – Тип 
ферма храна-хотел-атракция.  

Необходимост от разширение 
на познанията за устойчивост 
в биоземеделието, туризма и 
кръговата икономика. 
Стимулиране на местното 
икономическо развитие.  

НПО, общини, фирми, 
фермери 

Брой реализирани проекти за 
устойчиво земеползване, био-
земеделие и атрактивен селски 
туризъм – Тип ферма храна-хотел-
атракция 

26 Каталогизиране на броят на 
периодично активните, на 

Синхронизиране 
реципрочните функции на 

От българска страна Дирекция 
„Геозащита и благо-

Координация между отделните 
ведомства, наблюдаващи различни 
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потенциалните и на 
стабилизираните свлачища 

Институции, поддържащи 
регистрите 

устройствени дейности“ към 
МРРБ 

полигони с цел ограничаване на 
свлачищата 

27 Борба със заблатяването около 
водни тела 
 

Установява в речните тераси 
повишеното ниво на 
подпочвени води, 
хидравлично свързани с 
нивата на реките 

Общински служби по 
земеделие 

Наблюдения и решения за промяна 
земеползване 

28. Създаване на онлайн платформа за 
обучение и информираност за 
почвеното плодородие и тяхното 
опазване 
 

-повишаване на запасите от 
почвено органично вещество 
-минерално торене 
-органично торене 
-екологосъобразно 
отглеждане на растения  
-използване на растителните 
остатъци от полските сеитбо-
обороти, вместо директното 
им изгаряне на полето 
-подобряване на почвеното 
биоразнообразие 
-използване на машини и 
технологии за почвообработки 
с минимален натиск върху 
почвената повърхност 
(разрохване, оран, дискуване) 

Земеделски стопанства; 
Горски стопанства; 
Научни организации. 
НПО 
Фермери 
 

Брой реализирани проекти за онлайн 
платформа за обучение и 
информираност за почвеното 
плодородие и тяхното опазване 
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-повишаване на 
инфилтрационната 
способност на почвата 
-поддържане и 
възстановяване структурата 
на почвата.  
Съдържание на общ 
органичен въглерод, 
Съдържание на общ азот, 
Съдържание на общ фосфор, 
Почвена реакция, Механичен 
състав, Обемна плътност, 
Влажностен режим на почвата, 
Усвояем воден запас на 
растенията, Степен на 
уплътненост, Съдържание на 
аерационни пори при 
потенциал на водата 5 kPa, 
Твърдост, Водопроводимост, 
Директна оценка на 
уплътнеността на почвените 
хоризонти на базата на 
визуална оценка за 
структурата на почвата, Про-
дуктивен индекс (PI), 
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предложен от Nail (цит. по 
Pierce et al., 1983), 
предназначен специално за 
оценка на растежа на корените 
и водния стрес. Той е включен 
от Larson и Pierce (1994) като 
количествен показател за 
целите на почвения 
мониторинг 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО  В  EUROPEAN LAND AND SOIL ALLIANCE  

http://www.bodenbuendnis.org/fileadmin/user_upload/soil-alliance/Publikationen/Statuten_Manifest___Co/Declaration_of_Membership_ELSA_-

_associated_members.pdf 
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