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ОТНОСНО: Становище относно „Списък на земеделските практики от ползи за климата и околната среда”

В представения документ Наръчник на добрите земеделски практики не става ясно дали „Списък на
земеделските практики от ползи за климата и околната среда” ще бъде основата за националните
(български) стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС). Също така би
следвало да се даде информация доколко тези стандарти от настоящия програмен период (2014-2020 г.) са
възприети от земеделските производители и дали има подобрение в природните елементи в края на този
период.
Предлагаме да бъде включено като възможност и препоръка използване на Базирани на природата
решения (Nature based solutions - NBS) при управление на водите в земеделието и селските райони
(специфична цел 5 на ОСП 2021-2027). Базираните на природата решения са такива практики, които
имитират природните процеси и надграждат напълно действащи концепции за управление на водни зони,
които имат за цел едновременно да подобрят наличието и качеството на водата и да повишат земеделската
производителност1. Базираните на природата решения (БПР) целят подобряване на управлението на
водите, както на микро ниво (ниво земеделско стопанство), така и на макро ниво (цяла водосборна зона).
БПР могат да включват опазване или възстановяване на природни екосистеми и/или подобряване или
създаване на естествени процеси в модифицирани или изкуствени екосистеми. Тези решения предоставят
множество предимства на различните елементи (почви, води, въздух, биоранзообразие, ландшафт и т.н.) на
агро-екосистемите. Например, използването на заливни площи за намаляване на риска от наводнения
може да допринесе за презареждане на подземните води (намаляване на риска от засушаване) и
увеличаване на отлагането на утайки и хранителни вещества в почвата и съответно да подобри качеството
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на водата2. Други примери за Базирани на природата решения при управление на водите са: изграждане на
вдлъбнатини и събиране на дъждовна вода в земеделските земи, възстановяване на влажни зони и на
зелената инфраструктура като дървета, синори, храсти; планиране на управлението на водите на ниво
ландшафт.
Категорично възразяваме срещу представянето на „Почистване от храсти, дървета, камъни, подравняване,
подсяване на тревостоя, торене на постоянно затревените площи“ като подобрително мероприятие в
постоянно затревени площи (ПЗП). Тези дейности водят до радикално унищожаване и намаляване на
биоразнообразието на постоянно затревените площи и би трябвало да се извършват само след
положителна оценка за съвместимост или ОВОС. Такива не са извършвани досега в България, което е пряко
нарушение на изискванията на природозащитните директиви на ЕС. Финансираното от ПРСР „чистене“ на
постоянно затревените площи е една от най-големите движещи сили за унищожение на
биоразнообразието в България и пример за порочна субсидия, за която смятаме да подадем сигнал до
Европейската комисия.
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