Директивата за нитратите (1991 г.) цели защита на качеството на водите в цяла Европа чрез
предотваратяване ня замърсяването на подземните и повърхностните води с нитрати от
селскостопански източници и насърчава използването на добри селскостопански практики.
Селското стопанство остава главният източник на замърсяване на водите, а селскостопанските
производители трябва да продължат да усвояват по-устойчиви практики.
С обща заповед Министъра на земеделието, храните и горите и Министъра на околната среда и
водите, съответно № РД 09 – 222/27.02.2020 г. и № РД – 237/17.03.2020 г., утвърждават програма от
мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в
уязвимите зони, което е в изпълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от земеделски източници.
Със заповед № РД09-565/16.07.2020 г. Министъра на земеделието, храните и горите утвърждава
правила за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници.
Основните правила по отношение боравенето с оборски тор според тях са следните:



Забранява се съхранението на оборски тор на полето, директно върху почвената повърхност.



Азотсъдържащите (органични и минерални/неорганични)
равномерно върху почвата, със специализирана техника.



Да не се внася пресен оборски тор. Твърдият оборски тор да се съхранява при обикновени
условия най-малко 6 месеца преди внасянето му в почвата. Течният оборски тор да бъде
внасян в почвата след четири 4 месечно съхранение.



Органичните торове да се заорават в почвата в деня на разпръскването върху почвената
повърхност, с подходяща почвообработваща техника.



За да се избегне риска от излишък на нитрати в растенията и почвата: а) при всички култури,
ливади и постоянни пасища количеството внесени азотни съединения от органичен тор през
годината не трябва да надвишава 17 кг азот на декар; б) нормите за торене с азот се
определят след извършване на агрохимичен анализ на почвата, и анализ на органичния тор.
Да не се допуска замърсяване на околната среда при товарене, транспорт и употреба на
органични торове. Течният оборски тор да се транспортира в затворени цистерни. Твърдият
оборски тор да се транспортира и товари по начин, който изключва замърсяване на околната
среда. За целта да се използва специализирана техника за товарене, транспорт и внасяне на
оборски тор.
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торова площадка трябва да бъде непропусклива основа и непозволяваща изтичане на течната
фракция, при наличие на:

При установяване нарушение на някои от тях във вашето землище го снимайте, засечете
географските му координати и подайте сигнал до съответната РИОСВ, Областна дирекция по
безопасност на храните и Басейнова дирекция. Копие изпратете и до Министерство на
земеделието, храните и горите и Министерството на околната среда. След като засечете GPS
координатите, ползвайки търсачката в сайта вие можете да проверите дали точката попада в
обхвата на нитратно уязвимите зони.

Ето примерен образец за сигнала:

До
МОСВ, МЗХГ, ОДБХ, РИОСВ,
Басейнова Дирекция “Дунавски Район”

Сигнал
Уважаема/и Госпожо/Господин Директор,
На 25.06.2021 г. при посещение в землището на село Къпиново, община Велико Търново, усетихме
неприятна миризма, идваща от разположените край пътя ниви. Насочвайки се към нея забелязахме
купчини от неугнил, птичи тор, в които ясно си личаха остатъци от перушина и черупки от яйца.
Облаци от мухи се носеха във въздуха, а миризмата бе задушаваща. След проверка и наслагване на
местоположението на купищата с официално откритите данни за разположението на
нитратноуязвимите зони в република България, впоследствие установихме, че конкретните ниви
попадат в границите на такава зона. Съгласно съвместна заповед на МЗГ и МОСВ (РД09222/27.02.2020 и РД-237/17.03.2020г.) в съответствие с член 5, т. 3 и чл. 6, т. 3 от Наредба 2 от 2007 за
опазване на водите от замърсявания с нитрати от земеделски източници (обн. с ДВ бр.27 от 2008 г.) ,
кореспондираща с Директива 91/676/ЕИО от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от селскостопански източници (Нитратна директива), за период от четири
години, считано от 01.01.2020 - 31.12.2023 г. се забранява съхранението на оборски тор на полето,
директно върху почвената повърхност. Точно обратното на това се наблюдава в посочените ниви в
землището на село Къпиново – купища с неугнил птичи тор директно върху почвената покривка. След
като напуснахме нивата и посетихме село Къпиново, в разговор с местни жители разбрахме, че
цитираната по-горе практика продължава вече няколко години без вземане на мерки от отговорните
институции. Искането ни по този сигнал е свързано с неизпълнение на цитираната заповед от
заинтересованите лица и необходимостта от вземане на мерки от отговорните органи по
изпълнението и налагане на санкции спрямо нарушителя. Прилагаме засечените GPS координати на
откритите от нас торови купища разположени в полето:
43.02501606964264, 25.772983263693035
43.02278873654311, 25.762925495410734
43.0222872280373, 25.75377321747844
В прикачения файл прилагам списък и подписи на лицата подаващи сигнала, както и копие от
настоящия сигнал.
С уважение,

Коригирайте текста с името на населеното място, местоположението и засеченото нарушение и
го изпрате по имейл до съответната институция.
Този сайт е проект на ПП Зелено движение – Велико Търново. Ако изпитвате трудности или
имате допълнителни въпроси свържете се с нас на тел: 0888 785 019

