
 

Скъпа г-жо Димитрова, 

Бих желал да Ви благодаря за Вашето отворено писмо до европейските институции 

относно опазване на почвата по случай Международния ден на почвите 2017. 

Наясно съм, че почвената екосистема е от съществено  значение,  за да бъде отговорено 

на обществените промени и споделям Вашата загриженост относно деградацията на 

почвите.  

 

В световен мащаб се наблюдава задълбочаващ се интерес относно важността на 

опазването на земята и почвата, както и необходимостта от посрещане на по-широк 

кръг от социални предизвикателства. Отнесено е също в програмата на редица 

международни конвенции и агенции на ООН1, а също и в целите за устойчиво развитие. 

В частност Концептуалната рамка за остойностяване деградацията на почвите се очаква 

да има позитивно влияние върху опазване на почвите и да насочва политиките на ЕС и 

страните членки в периода до 2030г. Първият доклад следящ развитието на целите за 

устойчиво развитие на ЕС бе публикуван в края на 20172, а прогресът ще бъде 

разглеждан редовно. 

На европейско ниво, според Доклада за състояние на околната среда на Европейската 

агенция за околна среда3, загубата на почвени функции не само продължава, но и ще се 

задълбочава в бъдеще. Предложението на Съвета за създаване на директива за опазване 
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на почвите4 трябваше да адресира този проблем,  но след 8 години на блокиране в 

Европейския съвет, Комисията взе решението да оттегли предложението през май 2014, 

но остава напълно отдадена на идеята5. 

Стратегията на ЕС за почвите, от нейното приемане през 2006 досега служи като рамка 

на общия подход в ЕС за опазване на почвите. В последните години бяха положени и 

много усилия опазването на почвите да бъде интегрирано и в други законопроекти.  

В момента Комисията не планира преоткриване на дискусиите за създаване на 

директива за опазване на почвите. Въпреки това, както бе заложено в 7-та Обща 

програма на Европейския съюз за действие за околната среда6, Комисията е установила 

работни групи7, създадени от експерти, назначени от страните членки, които да 

анализират  задълбочено как проблемите,  свързани с качеството на почвата могат да 

бъдат адресирани на европейско и национално ниво. В този контекст са били 

извършени описи и оценки на над 700 различни способа за защита и опазване на 

почвите8. 

                          

                                                                                                   С уважение, 
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