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Настоящата студия е посветена на Световния ден на почвата – 5 
декември, 75-годишнината от смъртта на основоположника на българс-
ката почвена наука Никола Пушкаров и 77-годишнината от основаване-
то на БПД. Докладите на тема „Глобално партньорство за почвите през 
2017 г.” и „Почвите, земята и хората – наша грижа и отговорност” са 
изнесени на 5.12.2017 г. в Националния музей „Земята и хората” пред 
широката научна общност и обществеността, а този, посветен на живо-
та и делото на Н.Пушкаров – пред неговите съграждани в родния град 
Пирдоп в деня на годишнината му – 19.02.2018 г. През месец декември 
българските почвоведи отбелязват и рождената дата на Пушкаров – 
14 декември, станала патронен празник на Института по почвознание, 
агротехнологии и защита на растенията. Символиката е още по-голяма 
и твърде многозначителна, защото точно преди 102 години след ражда-
нето на българското почвознание и 130 години на световното почвозна-
ние, учените предупредиха, че бъдещето на основния екологичен ре-
сурс – почвата е под заплаха, а ООН й посвети Световен ден.  

През 2018 г. бяха проведени редица инициативи в защита на поч-
вите и опазване на почвеното плодородие от държавни, научни и непра-
вителствени организации. Европейският Парламент прие строго тема-
тичен доклад за рационалното използване и опазване на почвените и 
поземлени ресурси. В него е отделено специално място и за ролята на 
науката за почвите в изпълнението на тази задача. В доклада е записано, 
че „Европейският Парламент насърчава държавите-членки да положат 
повече усилия при трансфера на знания чрез проекти в областта на на-
учните изследвания и иновациите с цел подобряване качеството на поч-
вите чрез агроекологични практики”. Почвата като част от биосферата 
се намира в „ново геологично състояние” и можем да я съхраним само с 
нова научна мисъл и много човешки разум. 
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ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО, 
 

ИЗНЕСЕНО ОТ ДИРЕКТОРА 
НА НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА“ 

Д-Р ЧАВДАР НАЧЕВ ПРИ ОТКРИВАНЕТО 
НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПОЧВАТА – 

5 декември 2017 

Уважаеми проф. Николов, уважаема проф. Русева,  
уважаеми проф. Теохаров, 

Уважаеми учени от Института по почвознание,  
агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, 
Уважаеми членове на Българско почвоведско дружество, 

 
Драги  гости, посетители, 

Добре дошли в зала „Гигантски кристали“ на Националния музей 
„Земята и хората“, за да отбележим заедно „Световния ден на почвата“ За 
втора поредна година ние обединяваме своите усилия с цел широкото пуб-
личното представяне на достиженията на българската почвоведска наука.  

През 2016 г., когато заедно с проф. Русева и проф. Теохаров замис-
ляхме „Световния ден на почвата“ да се проведе на „неутралната“ тери-
тория на музея, много искахме да се съберат всички представители на 
гилдията на почвоведите в България. Това, което виждам днес в тази за-
ла, като присъствие говори, че тази мечта се е изпълнила. Изключител-
но съм радостен от участието на ръководството на Селскостопанската 
академия в лицето на проф. Васил Николов.  

В „Обновената световна харта на почвите“, приета през 2015 г., ос-
новно действие, което се очаква от научните общности в отделните 
държави е разпространението на информация и познания за почвите с 
акцент устойчивото управление на почвените ресурси. Според мен, в 
нашите български условия само това е крайно недостатъчно. Необхо-
димо е обединението на всички експерти около единни мнения за проб-
лемите на българските почви. Необходимо е да бъде проведена упорита, 
дългогодишна медийна кампания, която в крайна сметка да доведе до 
преобръщане на представите за ролята и значението на българските 
почвени ресурси, за съдбата на България. 

Почвените ресурси на България, хармонично допълнени от бла-
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гоприятното физикогеографско положение, са сред най-ценните наши 
природни богатства. Почвената покривка се характеризира с голяма 
пъстрота поради значителното разнообразие на факторите на почвооб-
разуване. Тук трябва да припомним думите на чл.кор. проф. В. Койнов, 
който през 1964 г. с право изтъкна, че "....територията на България 
представлява истински почвен музей с редица специфични почви, ха-
рактерни за Югоизточна Европа".  

Почвите в България и Европа са подложени на жесток антропоге-
нен натиск. За разлика от другите земни обвивки - атмосферата, хид-
росферата и литосферата, почвената обвивка (педосферата) може да 
бъде частна собственост, което я излага на възможност за допълнителен 
произвол от страна на недобросъвестни собственици и предприемачи. В 
нашата страна всяка година промишлеността и строителството "поглъ-
щат" до 40 000 дка обработваеми земи. Друга част от земите се прех-
върля в горския фонд поради деградация или замърсяване. Перспекти-
вата за следващите години е още по-мрачна във връзка с очакванията 
развитието на открития рудодобив да обхване нови 300 000 дка първок-
ласни земи. Проблемите на почвите в останалите европейски страни са 
подобни. Това с особена сила важи за страните от Южна Европа, където 
Европейската комисия инициира съдебни действия срещу Португалия, 
Испания и Гърция за неспазване на стандартите за качеството на почва-
та. Проблемите на устойчивото управление на това изключително на-
ционално богатство и предаването му на бъдещите поколения тепърва 
предстоят. 

Днес преподаването на дисциплината почвознание в нашите висши 
учебни заведения е на високо педагогическо и научно равнище. През 
последните десетилетия българското почвознание постигна забележи-
телни успехи в научните изследвания на почвите. Бяха проведени за-
дълбочени проучвания и съставени едромащабни почвени карти на 
всички полски райони, на базата на които се осъвременяват и агрохи-
мичните изследвания. Разработен беше кадастър и регистър на почвите 
с качествена характеристика на земите, бонитировъчна оценка и иконо-
мическа оценка на този безценен природен ресурс. Извършено беше 
мелиоративно проучване на земите, подлежащи на напояване, проучени 
са ерозираните земи, замърсените с различни вещества почви, както и 
всички други слабо продуктивни почви. Направени бяха и редица спе-
цифични почвени проучвания. Събраното огромно количество научни 
данни за българските почви e солидна основа за развитието на земедел-
ското производство в нашата страна при новите условия. 
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Уважаеми госпожи и господа, 

В последната част на днешната проява ще бъдат връчени специал-
ни мемориални ленти за академична длъжност на учени от Института 
по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пуш-
каров“, които са хабилитирани през 2017 г. Този акт, който се утвърди 
през последните години, е символ на вечно прераждащата се българска 
почвоведска наука и гаранция за доброто бъдеще на българското земе-
делие.  

 
 
 

Дата: 5 декември 2017 г. 
д-р Чавдар Начев 
Директор на Национален музей „Земята и хората“ 
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ГЛОБАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПОЧВИТЕ 
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

Проф. СВЕТЛА РУСЕВА 
Директор на Институт по почвознание, агротехнологии 

и защита на растенията „Никола Пушкаров” 

На 5 декември 2017 г. за пета поредна година академичната общ-
ност от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растени-
ята „Никола Пушкаров” и Българско почвоведско дружество се присъе-
дини към 60-хилядната световна почвоведска общност, за отбелязването 
на  Световния Ден на почвата. Вече втора година празникът беше орга-
низиран със съдействието и подкрепата на Национален музей „Земята и 
хората” и Селскостопанска академия и отразен на световната карта на 
FAO – Международната организация по прехраната към ООН. 
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Както през предишните години, 
така и през 2016 г., Общото събрание 
(ОС) на Глобалното партньорство за 
почвите (GSP) определи основната те-
ма на Световния ден на почвата за 
2017 г. - “ГРИЖАТА ЗА ПЛАНЕТАТА 
ЗАПОЧВА ОТ ПОЧВАТА”. С тази те-
ма беше свързана и изложбата „ГРИ-
ЖАТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ЗА-
ПОЧВА ОТ ОПАЗВАНЕТО НА ПОЧ-
ВАТА” във фоайето на Национален 
музей „Земята и хората” която предс-
тави на популярен език в 22 постера 
значимостта на почвата за живота на 
планетата,  необходимостта от опазва-
нето й и примери от научноизследова-
телската и научно-приложната работа 
на учените за опазване на българските 
почви. В дните на изложбата, която 
продължи от 5 декември 2017 г. до 25 
януари 2018 г. бяха прожектирани на-
учно-популярни филми „Почвите в 
България”,  „Ерозия на почвите”, 
„Подкрепи Световния ден на почвата и 
Международната година на почвите” и 
„Почвата говори с гласа на Едуард 
Нортън”. 

От 20 до 22 юни 2017 г. се прове-
де Петата сесия на Общото събра-
ние на Глобалното партньорство за 
почвата. Общото събрание прие отче-
тите за работата на Междуправителст-
вения технически панел за почвите и 
Регионалните партньорства за почвите, 
работата по изготвяне на глобална кар-
та на запасите от почвен органичен 
въглерод и за финансовoто състояние 
на GSP. Бяха утвърдени Плановете за 
изпълнение на петте стълба на GSP. Бяха взети решения за учредяване 
на Международна мрежа за черните почви  (International Network of 
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Black Soils – INBS) в рамките на I стълб, Глобалeн почвен механизъм 
(Global Soil Facility – GSF) за изграждане и поддържане на глобална 
почвена база данни  и глобална цифрова почвена карта в рамките на IV 
стълб и на Международна мрежа на институциите с почвена информа-
ция (International Network of Soil Information Institutions – INSII) в рам-
ките на IV стълб. Бяха избрани Председател на INSII (представителят 
на Австралия) и Организация за поддържане на GSF (ISRIC). Бяха 
одобрени правила за обмен на данни в рамките на GSP и основната те-
ма за отбелязването на Световния ден на почвата 2017 г. “Грижата за 
планетата започва от почвата”.  

От 31 октомври до 1 ноември 2017 г. се проведе Третата среща 
на Международната мрежа на институциите с почвена информа-
ция (INSII).  Беше обсъдено изпълнение на плана за осъществяване на 
целите на IV стълб (почвени данни) на GSP през 2017 г. Специално 
време и внимание беше отделено за обсъждане на напредъка по компи-
лиране на глобална карта на запасите от почвения органичен въглерод. 
Беше уточнено, че картата е основана на данни от 929 042 почвени 
профила за съдържанието на органичен въглерод и обемна плътност на 
почвата получени по различни методи; с различна плътност на почве-
ните профили – от 0,25 до 3-5 профила на 1000 км2; получени в различ-
ни периоди от време – 21 % преди 1990 г., 48 % след 1990 г., останалите 
31% – преди и след 1990 г.; различен начин на пробонабиране – от сон-
да до профил; различен начин на георефериране – от GPS до почвена 
единица и различен начин на трансформиране на данните от дребен към 
едър мащаб – от кригинг до регресионни модели. Приблизителната  
оценка на глобалните запаси от почвен органичен въглерод възлиза на 
около 900 Pg. 
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Участниците в Третата среща на Международна мрежа на организациите 
с почвена информация към Глобалното партньорство за почвата, FAO – Рим, 

31 октомври 2017 г. 

Беше приета пътна карта за изпълнение на работната програма на IV 
стълб на GSP през 2018-2020 г., основните дейности в която са свързани с 
уточняване на дизайна на глобалната почвена база данни (2018 г.), тестове 
на инфраструктурата и начало на запълване с данни (2019 г.) и завършване 
на запълването на инфраструктурата с данни до края на 2020 г.   

На 1-2 ноември 2017 г. се прове-
де Учредителна среща на Глобална 
мрежа от почвени лаборатории 
(Global Soil Laboratories Network – 
GLOSOLAN). Мрежата се създава 
във връзка с целите и план за изпъл-
нение на V стълб на GSP – хармони-
зиране на методи за пробонабиране, 
описание на почвените профили, класификация на почвите, картографира-
не на почвите, почвени анализи, моделиране на почвената информация и 
оценка и интерпретация на почвената информация. Очакванията от 
GLOSOLAN са свързани с изграждане на мрежи от почвени лаборатории 
на три нива – национално, регионално и глобално, които извършват по 
хармонизирани методи и процедури почвени анализи на параметрите, не-
обходими за целите на почвения мониторинг: рН, CaCO3, EC, OC, NT, N 
NO3, P, K, CEC, Al обм, Fe обм, обм бази, PSD, BD, каменистост. 

 
Участниците в учредителната среща на Глобална мрежа от почвени лабо-

ратории (GLOSOLAN) – FAO – Рим, 1 ноември 2017 г. 
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Участниците в Учредителната среща приеха изисквания за присъеди-
няване към GLOSOLAN и към председателстващия на GLOSOLAN, както 
и Пътна карта за 2018 г., включваща: изготвяне на въпросник и съгласува-
нето му с участниците в срещата – 30.11.2017; глобално проучване с он-
лайн  попълване на въпросника – 1 лаборатория от дадена страна, опреде-
лена от контактното лице на GSP – 31.01.2018; оценка на глобалното про-
учване – 31.03.2018; изготвяне на концепция за първи кръг на лабораторни 
анализи – 30.04.2018; изготвяне на документ за утвърждаване на 
GLOSOLAN от общото събрание на GSP – 30.04.2018 и изготвяне на кон-
цепция за наръчник за добри лабораторни практики – 30.06.2018.  

Къде сме ние в глобалната картина?  

Глобалното партньорство за почвата е съставено от партньори, ръ-
ководено от Общо събрание и Междуправителствен технически панел 
за почвата и подпомагано от регионални партньорства за почвата и 
Секретариат. GSP е интерактивно, доброволно, отворено за правителст-
вени и неправителствени организации, научни и образователни инсти-
туции и заинтересовани страни на регионално и национално равнища 
за решаване на инвестиционни, научно-технически и консултантски за-
дачи. Цялостната дейност на партньорството се основава на 5 стълба, 
към които се формират мрежи, като Мрежата за черните почви (INBS), 
Мрежата на институциите с почвена информация (INSII), Глобалниа 
почвен механизъм (GSF) и Глобалната мрежа от почвени лаборатории 
(GLOSOLAN), за осъществяване на целите и задачите им.  

 
Структура на Глобалното партньорство за почвата към FAO 



ГЛОБАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПОЧВИТЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

 13

По подразбиране, участници GSP са всички страни-членки на FAO. 
Р. България е член на партньорствотпо от основаването му през 2013 г. 
ИПАЗР “Н. Пушкаров” е член на Европейското партньорство за почви-
те от 2013 г. и Глобалното партньорство за почвите – от м. декември 
2015 г. Учредител и член на Международната мрежа на институциите с 
почвена информация – 8 декември 2015 г. и на Глобалната мрежа на 
почвените лаборатории – 1 ноември 2017 г.  

Приносът на българските учени-почвоведи  
към петте стълба на GSP 

Стълб 1 “Управление на почвените ресурси” 
Нашите учени дават становища по различни проблеми, свързани с 

почвите. Извършва оценки за качеството, състоянието на почвените ре-
сурси и пригодността им за отглеждане на различни култури. Разработ-
ват научно-приложни задачи по заявка МЗХ, частни и публични заяви-
тели и земеделски производители. Дават консултации по агроекологич-
ните мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
Участва в разработване на локални програми за опазване и устойчиво 
използване на почвените ресурси.  

Стълб 2 “Информираност” 
Продължават дейностите, свързани с повишаване на информираност-

та на обществото на различни нива за значението на почвата за живота на 
Земята и необходимостта от опазването й чрез: (а) публикации и интервю-
та в печатни и електронни средства за масова информация; (б) прием в ин-
ститута на ученици и студенти; ежегодно отбелязване на Световния ден на 
почвата; (в) организиране на изложби “105 години наука за почвата в Бъл-
гария” 2016 г. и  “Грижата за българските земи започва с опазването на 
почвата” 2017 г. съвместно с БПД и Национален музей „Земята и хората”; 
превод на български език на “Обновена Световна харта за почвата”.  На 3 
октомври 2017 г. организирахме съвместно с ФНТС-НТСЗ Младежка на-
учно-практическа конференция “Аграрната наука в полза на младите фер-
мери”. Бяха изнесени 11 доклада с 30 автора, представящи актуална ин-
формация за агроекологичния потенциал на поземлените имоти в землище 
Ореш и научна база за рационално земеползване. ИПАЗР “Н. Пушкаров” и 
БПД оказаха институционална подкрепа на Европейската гражданска ини-
циатива “People4Soil”. 

По инициатива на Атлантически клуб в България, ИПАЗР “Н. 
Пушкаров” стана съавтор на Атлантическата цифрова мрежа и ПанЕв-
ропа България на отворено писмо до Европейските институции и трио-
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то Председателство на ЕС “Деградацията на почвата е отличен пример 
за необходимостта от глобално мислене и локални действия”, във връз-
ка със световния ден на почвата 2017 г. с предложение за преразглежда-
не на Тематичната стратегия за почвите в Европа към иницииране на 
законодателно предложение, задължаващо държавите-членки да иден-
тифицират рисковите зони, да дефинират цели за намаляване на риска и 
да разработят програми с мерки за преобръщане на процесите на дегра-
дация на почвата и приемане на консолидирана общоевропейска зако-
нодателна рамкова политика за почвите. 

 

Стълб 3 „Научни изследвания” 
Академичният състав на Института продължава работата си по из-

граждане на капацитет чрез обучение на докторанти и повишаване ква-
лификацията на учените. Участваме в изграждане на Партньорски мре-
жи. Разработваме научноизследователски проекти в областта на поч-
вознанието, агрохимията, агроекологията, агротехниката, хидромелио-
рациите и растителната защита, финансирани от ССА/МЗХ, Фонд “На-
учни изследвания”, Европейската космическа агенция и Програмата на 
ЕС за развитие на регионите. 

Стълб 4 “Почвена информация и бази данни”  
С резултатите от изпълнението на научноизследователските и на-

учно-приложните проекти се обновява информацията за физични, хи-
мични и биологични характеристики на почвата; основните за терито-
рията на страната почвени заплахи – ерозия, замърсяване, засоляване, 
намаляване на ПОВ. Започна събиране и обобщаване на цялата налична 
почвена информация и изграждане и поддържане на база данни за земе-
делските почвени ресурси. Беше извършена значителна работа по очер-
таване на границите на земеделските райони с природни ограничения 
на ниво “землище” за територията на страната.  
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Стълб 5 “Стандарти” 
В тази област българските учени 

имат сериозен опит, който може да бъ-
де споделен с международната научна 
общност във връзка с хармонизиране 
на методи за физични и химични ана-
лизи на почвата и хармонизиране на 
националната почвена класификация. 

 
За някои почвата е пръст. 

Други я асоциират със земята. 
Наричат я и “вълшебната кожа на пла-

нетата Земя”. 
За мен е живо природно образувание, 
за изследването и опазването на което 

си струва да отдадеш живота си. 
 

Да дадем на почвата малко обич! 
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ПОЧВИТЕ, ЗЕМЯТА И ХОРАТА – НАША ГРИЖА И 
ОТГОВОРНОСТ 

Проф. д-р МЕТОДИ ТЕОХАРОВ 
Председател на Българско Почвоведско Дружество 

Гл.ас. д-р БИСЕР ХРИСТОВ 
член на УС на Българско Почвоведско Дружество 

Устойчивото управление на почвените, поземлените и човешките 
ресурси - кардинален и глобален проблем 

Устойчивото управление на почвените, поземлените и човешки ре-
сурси е кардинален и глобален проблем за хармонизиране на отношението 
на човека и обществото с природата. На първо място се поставя въпроса за 
неравномерното и несправедливо разпределение на почвите и земите от 
своето зараждане и образуване на планетата, а през последните 150 години 
и от интензивното им използване (Теохаров, 2006). Този проблем поражда 
и следващите проблеми – физикогеографски, демографски, продоволствен 
и екологичен. Защо физикогеографски и демографски?   

1. Известно е, че от общата площ на сушата, която представлява 30 
%, само 10–11 % са обработваеми почви и земи. Другата част са пусти-
ни, скали, блата, тундра, водни артерии, крайбрежни ивици, оврази, де-
рета, кариери, баластриери, нарушени и замърсени територии, пустее-
щи и изоставени земи. 

2. На всеки жител на планетата сега се падат по 2,7 дка земя при 
необходимост от 6 до 8 дка. За сравнение, всеки български гражданин 
притежава около 5 дка земя, чувствително по-малко от „условната“ ни-
ва на един канадец - 38 дка, на един руснак - 27 дка и на един америка-
нец - 24 дка (Почвените ресурси в България, 1989; Теохаров, 2006).  

3. Половината от плодородните почви и земи са в Европа и Север-
на Америка. Другата част са в Африка, Азия и Латинска Америка, къде-
то живее почти 6 пъти повече от населението на света и притежава поч-
ти същия дял плодородни почви и земи. Същевременно, капацитетът на 
използването им в Африка е 7 пъти по нисък, а в Азия 2 пъти. Заключе-
нието е, че страните с шест пъти по-малко население, са 6 пъти по-
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богати по рождение. Същевременно, в страните с население 6 пъти по-
вече, поземления потенциал се използва от 2 до 7 пъти по-малко. 

Защо продоволствен ? 

Поради недостиг на храна и консумиране на по-малко храни и дру-
ги продукти, от колкото се произвежда и възпроизвежда.  

Този недостиг довежда до използване на естествените природни ре-
сурси и на първо място растителните, без да се реши продоволствения 
проблем. Известно е, че за година и половина се разрушават и унищожават 
почвени, поземлени и растителни ресурси колкото една България. 

Защо екологичен ? 

Поради свръх натоварване и използване на поземлените ресурси и 
унищожаване на растителните, протичат необратими деградационни 
процеси със застрашително увеличаване на въглеродния диоксид, нама-
ляване на органичния (биологичен) въглерод и нарушаване на обмена 
на въглеродния диоксид между почвата и въздуха, поради климатичните 
промени и увеличаване на емисиите от парникови газове в атмосферата.  

Промени в климата и трайно нарушаване на механизмите и систе-
мите на протичане на педоклиматичните, биопродуктивните и хидро-
динамични процеси.  

Неконтролируемо и неразумно използване на подземните богатст-
ва. (Само едни пример от нашата действителност: Търсенето на шистов 
газ в Добруджанския Чернозем, където няма шисти, противоречи на 
всички природни, геоложки, обществени и социални закономерности. 

Тези три проблема са в основата на следващите два – икономичес-
ки и социален, които водят до общественото явление криза. Има ли ре-
шение? Да, има.  

• Реален поглед към науката, както казва и ЕК, и използване на 
нейните новости. 

• Чрез подготовка на специалисти и прехвърляне на идейни про-
екти, мозъчни тръстове, средства и капитали в периферията на отделни-
те страни и от една точка на планетата към друга, чрез строго спазване 
на международните права и споразумения. Иначе чрез агресия и войни 
преразпределението на почвените, поземлените и човешки ресурси в 
света няма да се реши. 

• Стриктно изпълнение на Парижкото споразумение за климата и 
наказателни процедури, придружени с международен натиск, които не 
ги изпълняват. 
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Съвременната парадигма и трите максими 

В ново време науката за почвите продължава да бъде голямо предиз-
викателство за изследователите и обществата. Още повече, днес трие-
динните парадигми „почва-земя-хора“ и „капитал-труд-наука” се допъл-
ват с друга, по-съвършена, а именно: „разум-хармония-благоденствие”, 
посочена в учението за ноосферата от Вернадски (2009), където съвре-
менният „геологичен“ човек е отговорен за бъдещето на планетата. Ако 
днешните общества не осъзнаят необходимостта от чистота и здраве на 
почвите, земята и хората, те ще престанат да съществуват. Три основни 
максими ни задължават да се работи в тази насока:  

За почвите, земята и хората трябва да се мисли глобално, а проб-
лемите да се решават локално, защото потенциалът на почвените, по-
землени и човешки ресурси, а и проблемите, които съществуват във 
всяка отделна страна, са различни. 

Грижата за почвите и земята е грижа за здравето на хората и бъде-
щите поколения. Професор Либих, основателят на минералната теория 
за хранене на растенията и повишаване на почвеното плодородие, казва: 
„Цивилизацията се развива и загива заедно с почвите си”.  

Почвата е природно образувание и основен екологичен ресурс, 
който обикновено се свързва с качеството плодородие и функциите, ко-
ито изпълнява в природата. Пропуска се най-важното, че тя е жива, би-
ологична система със завидна геологична и историческа памет, която 
създава материални блага и съхранява духовните ценности на човека. 
Достатъчно е да се направи един археологичен (почвен) профил в цен-
търа на София, за да се убедим в това ново определение.  

Нещо повече и непознато за почвите и земята 

В нашата страна грижата за почвите, земята и хората, не започва от 
днес. Първият български почвовед Никола Пушкаров още през 1909 г. 
написва капиталния труд „Образуване на почвата“ и изяснява генезиса 
и закономерностите на формирането й, а през 1911 и 1931 г. съответно 
създава и първата агрогеологична секция за изучаване на почвите и 
първата национална почвена карта. На 14.12.1930 г. учени специалисти 
от Агрономо-лесовъдния и Ветеринарния факултет и Българската земе-
делска банка, организират първия празник на българската земя, а една 
година по-късно най-добрите учени и специалисти разработват програ-
ма за нейното управление, която посвещават „ на селяните – мъже и 
жени, старци и деца, които от изгрев до залез слънце оросяват българс-
ката земя с благородна пот“. Същите учени и специалисти се обръщат с 
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предложение до Международния институт за земеделие в Рим (сега 
ФАО) да се възприеме по възможност общо и международно отпразну-
ване на земята. С писмо от 3 март 1931 г. Международният институт по 
земеделие предлага това да бъде датата 21 март, когато започва пролетта 
(Василев, 1932). И всичко това се прави, когато развитите страни в Ев-
ропа не са имали национална почвена карта и празник за земята. Време 
е отново да се възстанови този празник и той да се превърне в седмица 
на българската земя, която да се отбелязва съвместно със Световния ден 
на почвата. В днешно време почвата и земята трябва да се разглеждат в 
единство и те се нуждаят от изключителната защита на обществото. 
Почвите и земята са национално и вековно богатство, което гарантира 
националната сигурност на един народ за вечни времена. 

Географското разпространение на почвите показва, че България е 
уникален почвен музей. От 32 почвени групи и 320 почвени различия в 
Европа и света, в нашата страна се срещата 24 почвени типа (групи) и 
276 почвени различия. Нашата страна е била широко поле за изследова-
телска работа на национално и международно равнище. В Институт 
„Н.Пушкаров“, на три международни съвещания през 1980, 1981, 1982 
г. се положиха основите, принципите, правилата и насоките за разра-
ботване на Световната референтни  база на почвените ресурси и бъл-
гарската почвоведска наука има съществен принос в създаването й 
(ФАО, 2006). Нашият народ високо е оценявал ролята на учените, зна-
чението на почвите и почвеното плодородие, дори е давал наименова-
ние на някои почви, свързал е своя бит, култура, традиции, история и 
фолклор с тях. Няколко примера: Черноземите – с житницата и хляба на 
България, Сиво-кафявите горски почви - с „лудите“ гори в Лудогорието 
и тучните ливади и пасища на Предбалкана, Канелените - със съхраня-
ването на историческата памет на няколко цивилизации, преди всичко 
на траките, топлия полъх на юга и южните плодове, Смолниците – със 
снежнобелия памук и „черните памукови почви”, Кафявите - с шума на 
буките и песента на войводите, Тъмноцветните - с вековните иглолист-
ни гори и бистри изворни води, Планинско-ливадните - с каракачански-
те стада и чипровските килими, Алувиалните и Делувиалните почви на 
лъките и яките - с ненадминатите по окраска и сладост плодове и зе-
ленчуци, с кехлибареното грозде и червената българска роза, художест-
вено изобразени от редица творци. Дори почвите с примитивен и пли-
тък профил са в райони с уникални и причудливи форми – на червени, 
жълти и пъстроцветни пирамиди и скални пространства, оприличавани 
с най-различни образи и форми, взети от земния свят - от красивата 
българка до безстрашния разярен лъв. Българинът, погледнато истори-
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чески, е полагал особени грижи за опазване и повишаване на почвеното 
плодородие и в тази връзка винаги е изграждал своите селища на хъл-
мисти терени и в подножията на планините, а не в равнините на плодо-
родни почви и земи. 

За отбелязване, обаче, съпротивителните и буферни сили на бъл-
гарските почви с времето намаляват. Площта на т.нар. слабопродуктив-
ни, деградирани, примитивни, плитки, ерозирани, нарушени, замърсе-
ни, запечатани, антропогенни, техногенни, най-общо дефинирани като 
„дефектни“ или проблемни почви, се увеличава от година на година 
(Койнов, 1980; Нинов и др., 1982; Теохаров, 2003; Бояджиев и Теохаров, 
2006; Русева и др., 2010). Те са подложени на естествен антропогенен и 
техногенен натиск и необратими процеси – деградация, вкл. на расти-
телността, ерозия, вкисляване, засоляване, преовлажняване, заблатява-
не, псевдооподзоляване, оподзоляване, геохимично натоварване, замър-
сяване, запечатване, нарушаване, опожаряване, изземване и тотално 
унищожаване на почвите при строителни дейности и пр. Тези процеси 
са причина за образуването на различни нови почви и въвеждане на ня-
кои от тях в националната и световна класификация (Гърбучев и др., 
1975; Донов и др., 1975; Пенков и др., 1992; Теохаров, 2006; ФАО, 2006; 
Желева, 2010). Наша грижа и отговорност е да управляваме тези проце-
си, произтичащи от техния генезис и пост-генезис, които влияят като 
цяло върху промените на почвите и земята. В зависимост от тези про-
цеси и промени и ограниченията, които създават върху почвеното пло-
дородие, се оформят определени групи и подгрупи почви. 

І. Почви, подложени на природен натиск и натоварване 

• Кисели (средно, силно и много силно) почви. Общата им площ е 
20 млн. дка,.от тях: 5 млн. дка с много силно и силно кисела реакция и 
15 млн. дка със средно кисела реакция на почвата. 43 млн. дка са с по-
тенциална податливост към вкисляване. Решение: Варуване и отглеж-
дане и ацидофилни растения. 

• Засолени (халоморфни) почви. Общата им площ е 550 хил. дка, 
от тях 355 хил. дка засолени от естествени процеси и 250 хил дка - от 
промишлена и отводнителна дейност. Решение: Гипсуване и отглеждане 
на халоморфни (солелюбиви) растения.  

• Ерозирани почви – с наклон над 3 %. Общата им площ е 50,8 
млн. дка, от тях: 37,3 млн. дка от водоплощна ерозия и 13,5 млн. дка – 
от ветрова ерозия. Около 96 млн. дка са с потенциален риск на водоп-
лощна ерозия и около 5 млн. дка – на ветрова ерозия. За иригационна 
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ерозия няма данни. Решение: Приложение на организационно-
стопански, агротехнически, лесотехнически, хидротехнически методи, 
противоерозионни и биозащитни системи на земеделие.  

• Сезонно повърхностно преовлажнени почви. Общата им площ е 
в границите от 4,5 до 5,5 млн. дка. Решение: Дълбоко разрохкване и 
дрениране (повърхностно и закрито). 

• Заблатени почви. От тях: 600 хил. дка Ливадно блатни, 60 хил. 
дка Торфено блатни, 250 хил. дка отводнени и мелиорирани, които след 
2-3 десетилетия възстановиха първоначалния си статус поради непод-
държане на отводнителните канали. Решение: Запазване на екологичния 
им статус с цел защита на екологичната им ниша. Залесяване с хидро-
филни растения, отводняване само при особена необходимост.   

• Подзолисти почви. Не са инвентаризирани. Разпространени са в 
Рила и Пирин на северни изложения с иглолистна растителност върху 
кисели скали. Решение: Залесяване с ацидофилна иглолистна и широ-
колистна растителност. 

• Плитки висококарбонатни почви. Общата им площ е 2,08 
млн.дка от типа Рендзини. Образувани са  върху твърди скали с над 40 
% калциев карбонат в скалата. Решение: Отглеждане на варолюбиви 
растения и използване на вароустойчиви подложки при трайните на-
саждения  

• Дълбоко карбонатни почви. Общата има площ е 6,26 млн. дка от 
подтипа карбонатни Черноземи с над 10 % калциев карбонат. Образува-
ни са върху меки карбонатни скали. Решение: Отглеждане на варолю-
биви растения и използване на вароустйчиви подложки при трайните 
насаждения. 

• Колувиални и пролувиални (каменисти) почви със съдържание 
на скални фрагменти над 30-40 %. Решение: Почистване от камъни и 
залесяване. 

• Плитки примитивни почви със скален пейзаж, с мощност до 10 
см и хумус до 1 %. Решение: Залесяване. 

ІІ. Почви, подложени на антропогенен натиск и натоварване 

• Риголвани почви. Общата им площ е 3.1 млн. дка. Формира се 
съвременна почва с увеличено съдържани на глина, вторични карбонати 
и променено рН  при смесването на хумусния А и илувиалния В хори-
зонт. Решение: Правилна диагностична и бонитетна оценка и подходящ 
избор на почва за трайни насаждения.  

• Оризови (удавени) почви. Общата им площ е 112 хил. дка. Обра-
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зува се съвременна почва с хидроморфен характер, вторично оглеяване 
и вкисляване. Решение : Ротация на селскостопанските култури.  

• Хидромелирирани (отводнени) почви. Формира се съвременна 
почва, която най-често се засолява поради високо съдържание на вто-
рични водоразтворими соли и обменен натрий. Решение: Да се запази 
статуса и екологичната ниша на заблатените почви.  

• Опожарени почви. Широко разпространени след 1989 г. До 2001 
г. площта им е 1.3 млн. дка . Годишно се опожаряват между 80 хил. и 
300 хил. дка. Решение: Приемане на строги законодателни мерки. 

• Рекултивирани почви. Общата им площ 112 279 дка. Формира се 
съвременна слабо продуктивна почва от насипи и почвено-геоложки суб-
страти от промишлеността. Решение: Залесяване с иглолистна растител-
ност и отглеждане на селскостопански култури на равнинни терени. 

• Изгребани (изкуствено ерозирани, „обезглавени”) почви. Обра-
зуват се при изгребване на почвата на различна дълбочина с цел под-
равняване на терена, терасиране, строеж на пътни магистрали, ж.п. ли-
нии и др. От изгребаната почвена маса се формират припокритите 
(„погребани”) почви.  

• Припокрити („погребани”) почви. Образуват се чрез припокри-
ване (насипване и отлагане) с други почвени материали с мощност око-
ло и над 50 см от нормално развити почви.  

• Замърсени почви от торища. Образуват се от нерегламентирани 
торища. Решение: Изграждане на устойчиви бетонови торища, далеч от 
подпочвени води, кладенци и градински почви. 

• Замърсени почви от растителнозащитни препарати, растежни 
регулатори и химикали (инсектициди, акарициди, фунгициди, хербици-
ди, зооциди, родентоциди, нематоциди, лимацити, дефолианти, деси-
канти). Всеки декар у нас се атакува с най-малко 250 г пестициди. Ре-
шение: Създаване и използване на растителни екстракти и природни 
продукти за борба с болестите и неприятелите по растенията. Механич-
ни, физикомеханични, биологични методи на борба. Санитарен контрол 
върху почвата, отглежданите култури и продукцията. 

ІІІ. Почви, подложени на техногенен, урабанизационен, 
рекреативен и индустриално- промишлен натиск и натоварване. 

Обща площ 4,04 млн. дка.  

Замърсени почви. Общата им площ е 994 хил. дка. 
С тежки метали от промишлеността в земеделски територии - 447 

хил. дка, от които 81,6 хил. дка със замърсяване 3 пъти над ПДК. 
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С тежки метали от промишлеността в неземеделски територии - 
436 хил. дка.  

С радиоактивни елементи - 10 хил. дка. 
С нефтопродукти - 1300 дка. 
Нарушени почви. Общата им площ е 955427 дка. 
От минна дейност и депа за промишлени отпадъци - 321 444 дка. 
От промишленост и енергийно производство - 653973 дка. 
Кариери и баластриери. Общата им площ е 38000 дка и 58000 дка.  
Запечатани почви. Общата им площ е 3,96 млн. дка  
От урбанизация и инфраструктура - 3,48 млн. дка.  
В рекреативни райони - 478709 дка.  
Решение: Изтегляне на строителството на пътища и магистрали в 

подножието на хълмисти и планински терени, инженерно-техническа и 
биологична рекултивация, ремедиация и биоремедиация, разширяване 
на почвено-екологичния мониторинг. Проучване на почвите по метода 
на катената и точковия геоекологичен профил. Усъвършенстване на за-
конодателната уредба. 

Актуални проблеми, свързани с обработваемите почви и земи 

Статистическите данни на МЗХ показват, че обработваемите почви 
и земи в страната са 50,9 млн. дка. Според проучвания на институт „Н. 
Пушкаров”, те са 48277853 дка. За сравнение, по данни на академик 
Странски, за 1939 г. те са били 39077362 дка. Повишението на площите 
до 1989 г. е в следствие на комасацията и мелиорирането на почвите и 
земите, а след тази дата се дължи на неточностите и законното надписва-
не чрез декларации след промените. В момента реално се обработва 34,9 
млн. дка. Агроекологичен проблем представлява дуализма в земеползва-
нето, а именно свръх разпокъсване на земята на близо 19,5 млн. поземле-
ни имоти и свръх концентрацията й в десетки хиляди декари. Отделно, 
според бившия министър на земеделието Нихат Кабил, земята на 340 000 
хил. собственици е била по различните етажи на съдебната система. 
Всичко това затруднява: 1. Прилагането на научнообосновани системи на 
земеползване и производство, съобразени с агроекологичните райони на 
страната; 2. Правилната организация и земеустройство на земеделските 
територии; 3. Изграждането и утвърждаването на справедливи поземлени 
и арендни отношения с устойчиви социални-икономически и екологични 
ползи (Стойнев, 2004; Теохаров, 2006, 2011; Христов, 2017). В тази връз-
ка, заслужават внимание някои основни и наложили се вредни процеси в 
земеделската практика, имащи пряко отношение към управлението и 
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опазването на почвените и поземлените ресурси:  
• Неприлагане на агроекологичния научен подход в земеделието и 

непознаване на агроекологичните райони в страната.  
• Неприлагане на минимални обработки съобразни почвеното 

разнообразие и особеностите на агроекологичните условия.  
• Неправилна обработка на почвата и смесване на хумусния (ор-

ница) с илувиалния – глинест (мъртвица) хоризонт. 
• Обработка на почвата по вертикала в масиви с трайни насажде-

ния и ускоряване на ерозионните процеси.  
• Влошаване свойствата на почвите поради допълнително уплът-

няване от свръхтежки селскостопански машини.  
• Неподдържане на почвеното плодородие и влошаване качествата 

на почвите и социалния живот на собствениците на земя, поради неуре-
дена поземлена собственост и затруднен достъп до нея. 

• Нарушена ротация на културите и прилагане на монокултурно 
земеделие.  

• Небалансиран режим на торене и хранене на културите с пос-
ледствие вкисляване на почвите. 

• Изключване от системите на земеделие на микробиалните торо-
ве, органичното торене и сидерация, като основни органични (биоло-
гични) методи  за поддържане и повишаване на почвеното плодородие. 

• Извършване на строителни и индустриални дейности в райони с 
високо почвено плодородие и земи до 3-та категория. 

• Използване на високоплодородни почви и земи за пътна инфрас-
труктура, а не подножието на планините и наклонените терени. 

• Нарушаване и замърсяване на почви и земи от земеделски тери-
тории и поява на нови „горещи“ точки на замърсяване.  

• Неподдържане на откритите и закритите напоителни системи и 
канали и поява на нови „студени“ точки на заблатяване.  

• Нарушена природно-биологична основа на селскостопанското 
производство (земя, селскостопански култури животни), поради което 
се наблюдава дисбаланс между растениевъдството и животновъдството.  

• Изграждане на недоказали се държавни и частни структури за 
развойна и внедрителска дейност, свързана с управлението на почвени-
те и поземлените ресурси.  

Значителна част от горепосочените проблеми и слабости, макар и 
със закъснение, са отбелязани и в доклада на Европейския парламент и 
Европейската комисия по земеделие и развитие на земеделските райони 
от 30.03.2017 г. на тема „Актуалното положение във връзка с концентра-
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цията на земя: Как да се улесни достъпа на земеделските стопани до зе-
мята“?. Докладът е разработен въз основа: 1. Становище на Европейския 
икономически и социален комитет от 21.01.2015 г.; 2. Насоки относно от-
говорно управление на правото на владеене на земя, рибарството и гори-
те на Комитета на Световната продоволствена сигурност от 12.05.2012 г.; 
3. Петиция 187/2015 г. до Европейския парламент относно: Защитата и 
управлението на европейската земеделска земя като общо благо:  Призив 
на организациите на гражданското общество за устойчива и справедлива 
поземлена политика на ЕС; 4. Проучване на тема: „Размерът на заграбва-
нето на земеделската земя в ЕС“ на комисията по земеделие и развитие 
на селските райони на европейския парламент; 5. Процедурите за нару-
шение, които Комисията планира или вече е образувала срещу държавите 
членки, между които България е посочена на първо място. 

Като се има предвид, че  
1. Земеделските площи, използвани от семейните, малките и сред-

ни земеделски стопанства, са от особено значение за управление на во-
дите и климата, за баланса на въглеродните емисии и за производството 
на здравословни храни, както и за биологичното разнообразие, за пло-
дородието на почвите и опазването на ландшафта; 2. 20% от земеделс-
ката земя изпитва негативно влияние от изменението на климата, ерози-
ята на почвите поради наводнения, ветрове и лошото стопанисване; 3. 
Загубата на земеделски земи породените конфликти за достъп и ползва-
не, концентрацията на земя в едри стопанства и неселскостопански ин-
веститори, влошените поземлени и арендни отношения, в доклада си 
Европейския парламент: 

• Насърчава държавите членки „да положат повече усилия при 
трансфера на знания чрез проекти в областта на научните изследвания и 
иновациите с цел подобряване на качеството на почвите, чрез прилагане 
на агроекологични практики”. 

• Призовава комисията „да анализира рисковете, които поражда 
концентрацията на земя за околната среда, качеството на почвите и раз-
витието на селските райони“.  

• В рамките на едно интегрирано управление на земята, в програ-
мите за комасация на фрагментарните парцели на земеделска земя да се 
отчитат местните и регионални условия, респ. агроекологични. 

• Потвърждава констатацията на комисията, че „земята представ-
лява ограничен ресурс, подложен на силен натиск вследствие измене-
ние на климата, ерозията на почвата и прекомерната експлоатация или 
промените в земеползването“. 

• Подкрепя екологично-социалните мерки за защита на земята, ка-
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то същевременно подчертава, че отговорността за нея е изцяло на дър-
жавите членки. 

• Предлага директните плащания да бъдат получавани въз основа 
на екологичните, социално-икономическите и обществени ползи и съг-
ласно формирането на ОСП да бъдат определени тавани, а схемата за 
директни плащания да бъде коригирана.  

• Припомня положителните мерки, предприети от някои държави 
членки при регулиране на техните пазари на земя, с цел да бъдат избег-
нати спекулативни сделки при покупко-продажбата. 

• Призовава държавите членки да подкрепят или създадат подхо-
дящи институции с държавно участие и публичен надзор в управление-
то на земята.  

• Призовава държавите членки да дават приоритет на малките и 
средните местни производители, нови участници и младите земеделски 
стопани, специална помощ за малките и средните индивидуални стопанст-
ва и кооперативи за млади хора и жени, тъй като те запазват културното 
наследство и поддържат селските райони и социалния живот в тях. 

• Насърчава държавите членки да дават приоритет на семейните 
земеделски стопанства и на устойчивите методи на производство, тъй 
като играят активна роля в икономическата структура на селските райо-
ни, като осигуряват широко разпределение на собствеността на земята. 

• Насърчава държавите членки да използват такива инструменти за 
регулиране на пазара на земя, които вече успешно са използвани в някои 
страни, а именно: „Държавно лицензиране на продажбите на земя и отда-
ването под аренда, задължения за обработване на земята от страна на 
арендаторите, ограничения върху правото на закупване от страна на юри-
дически лица, горна граница на хектарите, които могат да бъдат изкупени”.  

• Посочва се, че земята, нейното управление и правилата за градс-
ко развитие са отговорност на държавите членки, поради това ги призо-
вава в своите обществени политики да вземат в голяма степен предвид 
опазването и значението на стопанската земя, както и прехвърлянето й.  

• Подчертава, че собствеността е най-добрата предпоставка за от-
говорно боравене с почвите и устойчиво управление на земята. В тази 
връзка, въвежда понятието „активен земеделски стопанин”.  

• Посочва голямата концентрация на земя и финансови средства в 
едри земеделски стопанства и неселскостопански инвеститори, с което 
се изкривяват производствените и пазарни процеси. 
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Заключение 

Управлението на почвите и земята в полза на хората е определено 
като европейска тема. Основните мотиви са, че „концентрацията на зе-
меделска земя и финансови средства в ръцете на малък брой оператори 
е свързано с значително социално, културно, икономически и полити-
ческо въздействие върху държавите членки”. Данните от 2010 г. показ-
ват, че в ЕС 3% от земеделските стопанства вече контролират 50% от 
използваната земеделска площ. От друга страна, през 2012 г. 80% от 
стопанствата са разполагали с едва 12% от земеделската земя. Евро-
пейският парламент отбелязва, че обхватът и темповете на концентра-
ция на земя са тревожни. Затова в мотивите си ЕК защитава бъдещото 
развитие на многофункционалното селско стопанство, на малките и 
средни земеделски стопанства  и особено на семейните и кооперативни 
стопанства. ЕК прави извода, че „както концентрацията на финансови 
активи, така и една прекалено висока концентрация на земеделски земи, 
разделя обществото, дестабилизира селските райони, застрашава про-
доволствената сигурност, а с това и екологичните и социални цели на 
Европа”. Заключението е, че опазването и повишаването на плодороди-
ето на континенталната почва и земя на Европа са под заплаха. 

През последните 28 години учените от Институт „Н.Пушкаров” със 
свои разработки постоянно напомняха на обществото и държавните инсти-
туции за актуалните проблеми, свързани с управлението на почвените и 
поземлени ресурси и грешките в провеждането на поземлената и аграрна 
реформа. Дано сега, когато този въпрос е европейска тема, се намери пра-
вилно решение, а най-правилното е, ако се приложат знанията на почвена-
та и аграрна наука и рязко се промени и приложи законодателната уредба. 
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75 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА 
НИКОЛА ПУШКАРОВ - БОРЕЦ ЗА НАЦИОНАЛНО 
ЕДИНЕНИЕ И... ОСНОВОПОЛОЖНИК НА НАУКАТА 

ЗА ПОЧВИТЕ И ЗЕМЯТА 

Проф. д-р МЕТОДИ ТЕОХАРОВ 
Председател на Българско почвоведско дружество 

На 19.02. се навършват 75 години от смъртта на видния български 
учен, природоизпитател, основоположник на българската почвена нау-
ка, публицист, общественик, народен будител и революционер Никола 
Пушкаров.  

Пушкаров е от тези личности, които не побират живота и делата си 
в определена рамка и със своите идеи и идеали остават пример за под-
ражание векове. В общества, изпълнени с несправедливост и духовна 
пустота, те преживе остават неразбрани или унижавани. В миналото и 
сега, примерите са много. Позволявам си да напиша думи на възхвала и 
признание за човека, чийто живот и дейност са осеяни с небивали труд-
ности и съдбовни превратности. За по-новото поколение българи рево-
люционното му по звучене име говори много малко. За началото на 20 
век, когато България се възражда и продължава борбата за обединение 
на нашите земи в Тракия и Македония, името Пушкаров се покрива на-
пълно с неговия новаторски и революционен дух. За човек, нарамил 
пушка и отдал се на националноосвободителната борба, на просветна и 
будителска, а по-късно и на научна дейност, не може да има леки и пра-
ви пътища. Животът на Пушкаров до последния път е трънлив, той ста-
ва жертва на своето верую и има печалната слава да бъде признат пос-
мъртно, въпреки че цялостната му дейност е изпълнена с постоянна 
борба и неимоверен труд в името на Отечеството, разкриването на бо-
гатствата на българската земя и нейното опазване и защита.  

Никола Пушкаров е роден в гр.Пирдоп в семейство на бележити 
българи революционери и радетели за свобода и национална независи-
мост. Четири големи исторически личности оказват влияние върху не-
говото развитие – бащата Петко Пушкаров, виден общественик преди и 
след Освобождението, неговият учител – писателят Тодор Влайков, ле-
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гендарният войвода Гоце Делчев и известният немски почвовед 
проф.Раман, при когото провежда дългосрочна специализация. 

Непримиримият дух към неправдата е причина още в гимназиал-
ния курс да издава вестници и да организира прогресивните ученичес-
ки борби, заради което последователно сменя гимназиите в София, 
Севлиево, Пловдив и Търново. Макар и отличен ученик, навсякъде, къ-
дето е преместван, в атестационната му карта пише, че е „бунтар про-
тив властта”. Завършва във Варна, където дружи с Методий Попов, (по-
късно академик и основател на Института по биология) и Васил Кола-
ров. Във Висшето училище (Софийски университет) той е основател, 
заедно с М.Попов, Р.Попов и Ив.Площаков (по-късно известни учени) и 
лидер на дружеството на студентите-естественици, участник в студент-
ските борби срещу Радославовия режим. Като педагог и организатор на 
учителското движение в Пирдоп, Пловдив, София, Плевен и Видин и 
Председател на учителското дружество в Средногорието, той не един 
път е уволняван. Преследван е и като изявен лектор на културно-
просветните дружества и основател на Взаимоспомагателното дружест-
во “Орало” в родния си град с 63 членове, защото ги защитава от лих-
варите. Пушкаров организира своите колеги-учители и за един месец 
изработват безплатно 30 хил. тухли за сградата на дружеството. За от-
белязване е, че във Видин е съредактор на сп. Здраве, създава Народен 
университет и е обичан лектор, авторитет на града. Тук извършва хид-
роложки проучвания и разработва проект за водоснабдяване на града. 
За съжаление, този проект е изпълнен от скъпоплатения австрийски 
професор Фархампер, който получава огромния хонорар. Пушкаров 
препоръчва да се изградят подходящи диги и пояси във Видинското по-
ле за защита на земята от водите на Дунав и северния вятър. Навсякъде, 
където той учителства, остава в съзнанието на своите колеги и ученици 
като педагог с „голяма интелигентност и възпитание, висока култура и 
знания”. Въпреки ниското заплащане на учителския труд, той помага на 
свои бедни, но ученолюбиви ученици със средства, за да завършат об-
разованието си. През 1896 г. е приет за студент по естествознание във 
Висшето училище в София и по време на следването си става любимец 
на акад. Георги Бончев, който го кани да проучват заедно петрография-
та на Централен Балкан, Витоша и Рила. След завършване има лична 
покана от тогавашния Министър на просвещението Петко Каравелов да 
работи в Министерството, но той отказва и се връща в родния град 
Пирдоп като учител. Развива широка културно-просветна и политичес-
ка дейност, заради която е изправен пред съд. Лично Петко Каравелов, 
вече като Министър председател се намесва и обвиненията са снети.  
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През 1902 г.при лична среща с Гоце Делчев и по негов съвет прави 
постъпка да замине за югозападните български земи (Македония), на-
миращи се в границите на Османската империя. Желанието му е да ра-
боти в Битоля като учител и да участва в борбата срещу просръбската 
пропаганда и „сърбоманския” въпрос. С акт на Българската екзархия е 
изпратен за учител по естествена история в Мъжкото педагогическо 
училище в Скопие, за да оглави и участва в подготовката на Илинденс-
ко-Преображенското въстание. Тук започва да издава в-к „Освобожде-
ние”, заедно с родената в гр.Струга учителка в Скопското девическо 
училище Славка Чакърова, която четири години по-късно става негова 
съпруга, както и с Люба Кюилева от Велес и Янка Каневчева от Охрид. 
Революционната среда, в която работи Пушкаров, включва борци учи-
тели, занаятчии, млади хора от покрайнините на Скопие и близките 
градове и села – Тетово, Куманово, Кочани, Кратово и Паланка. Рево-
люционната и печатна дейност не остават скрити от турската админис-
трация, но благодарение на смелите жени около него и на неговите съ-
ратници в пропагандата и борбата – учителят Димитър Галев от Скопие, 
Илия Ращинов от Велес, Кирил Стоянов от Маврово и Димитър Ганчев 
от Русе, той остава невредим след неколкократни обиски и претърсва-
ния. Същевременно е избран за председател на Скопския революционен 
комитет. Той обикаля като войвода с чета от 11 души планините и окол-
ността на Скопие, за да отмъщава за „золумите на турците” и да орга-
низира въстанието, а любовта му към петрографията го кара да събира 
скални образци в своята раница. За известно време се връща в Княжес-
твото да привлече още четници и работи по изпращането на оръжие и 
„адски машини” и производството на цианкалий в Софийския универ-
ситет. По време на въстанието четата нараства на 25 въстаници, въоръ-
жава я с необходимото оръжие - 200 бомби, 7 товара динамит и циано-
водород. Още на 3 август организира взривяването на влакова компози-
ция от 32 вагона, ж.п. линията Скопие-Велес, разбива охранителното 
отделение на моста на р.Вардар, води сражения с турски заптиета във 
Ветерския и Гюришкия манастир и други райони. Справедливата борба 
за независимост на българи и турци е отразена в спомените му кратко: 
“Ние се борехме за свободата на едните и другите”. След неуспеха на 
въстанието войводата Пушкаров през есента и зимата на 1903-1904 не-
колкократно организира заседания на Скопския революционен окръг 
заедно с Христо Матов и д-р Христо Татарчев, как да продължат борба-
та. Завръщайки се в България, държи връзка с Яне Сандански и го ук-
рива в своя дом на ул. „Ивац войвода”. Като един от водачите на чети и 
активен участник във ВМОРО, на 9 март 1919 г. Пушкаров е сред 17-те 



СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОЧВАТА – 5 ДЕКЕМВРИ 2017 

 32

бивши войводи, между които Гьорче Петров, Михаил Герджиков и др., 
подписали специален апел към македонското население и емиграцията 
в България. През 1904-1908 г. Пушкаров се отдава на учителска дейност 
(във Видин, Пловдив и София), а през 1909-1911 г. е подначалник в Ми-
нистерството на народното просвещение. След този период започва ак-
тивна научноизследователска, публицистична и обществена дейност. 
Редактира сп. Естествознание и география, Химия и индустрия, където 
сътрудничат най-крупните представители на науката по това време – 
Ас.Златаров, Г.Бончев, П.Бакалов, З.Караогланов, М.Димитров, 
Ст.Петков, Р.Попов, Ж.Радев, Г.Шишков и други известни учени в ес-
тествознанието. Пушкаров е първият редактор на “Списание на Земе-
делските изпитателни институти в България”, първият преводач у нас 
на “Произход на видовете” от Ч.Дарвин. Той е неколкократно избиран 
за Председател на Българското природозащитно дружество и е един от 
основателите на Геоложкото дружество. По негово предложение до 
Министъра на търговията и земеделието, през 1911 г. е открита Агроге-
ологична секция към Земеделската опитна станция в София. Тази исто-
рическа дата се смята за рождена за българското почвознание, а ръково-
дителят на секцията – първият почвовед у нас. Днес, когато са минали 
толкова години, все още не остаряват неговите постановки за произхода 
и класификацията на почвите, минералното торене и торопотребността 
на културите, вкисляването, засоляването, мелиорирането и обработката 
на почвата, борбата със сушата, химизацията и напояването, районира-
нето на земеделските култури и т.н. Всички тези теми са актуални и 
днес. Пушкаров е първият учен у нас, който установи основните зако-
номерности на географското разпространение на почвите и доказа агро-
екологичния подход за използването им. Той разработва първата Наци-
онална Почвена карта и първата методика за бонитетна оценка на земе-
делските земи, която внедрява в общините. Така с пълно право той е 
признат от новите поколения изследователи за Патриарх на българското 
почвознание. 

След като през 1914-1915 г. специализира в Германия при извест-
ния немски учен почвовед-генетик Раман,изучава руската Докучаевска 
школа, продължава да изпълнява широкомащабна научна програма за 
изучаване на почвените и поземлените ресурси в страната. За проучва-
нията и срещите със земеделските стопани свидетелстват спомените на 
един от тях – агрономът Георги Иванов Попов. Той посочва “живия ин-
терес и непосредственото участие в работата”, които проявява при поч-
вените проучвания и внедряването на методиката за бонитация на земе-
делските земи по селища. Пушкаров последователно публикува почве-
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но-геологични и почвени очерци, трудове и студия за различни райони 
на България. Широката обща култура и всестранните агропочвени и аг-
робиологични изследвания утвърждават неговия голям авторитет на 
учен и изследовател в Земеделската опитна станция и през 1919 г. е 
назначен за директор на станцията, след единодушно гласуване на коле-
гите. По негов доклад станцията е реформирана в Институт през 1920 г. 
с 8 научни отдела. Акад. Кирил Павлов високо оценява неговата дей-
ност като директор: “Истинско щастие е било за института, че през този 
период начело е стоял човек като Н.Пушкаров. Отлично подготвен, 
упорит като научен работник, прогресивен и добър, но твърд и последо-
вателен човек, съумява за кратко време да издигне Института на голяма 
висота като научноизследователско учреждение”.  

Превратът на 9 юни 1923 г. заварва Института в голям подем, за 
което Пушкаров има заслуги. По спомени на акад. М.Димитров, скоро 
преди преврата той водил научна полемика с двама учени, единият от 
които проф. Янаки Моллов. Станал Министър на земеделието, той 
уволнява Пушкаров и отнема земята, която успява да осигури за пост-
рояване сграда на института. Видният български историк и философ 
пише още: “Безкористният и самоотвержен научен работник бе лишен 
не само от възможността да продължи своите научни изследвания, но и 
от късчето хляб. Пушкаров бе горд, той не отиде да се помоли никому, 
нито пък прати някого да се моли за връщането му. Той прекара черни 
дни, когато семейството му нямаше какво да яде”. В резултат от тежки-
те условия на живот е заболяването и смъртта на единствената му 20-
годишна дъщеря. Възстановен е след 4 години, през 1926, като начал-
ник на Почвения отдел. При крайна материална и кадрова недостатъч-
ност, много често сам и със собствени средства, той продължава почве-
ните проучвания в страната за цялостното им изучаване. Пропагандира 
идеите за колективно обработване и комасация на земята. През 1931 г. 
издава първата Почвена карта на България в М. 1:500000 на български и 
немски език, като за целта тегли заем от Ючбунарската популярна банка 
срещу ипотека на дома си, която изплаща до края на живота. Този при-
мер за безкористие и преданост към науката, българската земя и народа 
й далеч надхвърля обикновените морални норми. По това време него-
вите трудове се четат в Европа и немският професор Х.Щреме използва 
Почвената карта на Пушкаров за разработване на Почвена карта на Ев-
ропа. Той популяризира най-новите трудове на редица руски и западни 
учени (Гедройц, Зигмонд, Лемерман, Бланк и др.). 

Въпреки всичко направено от големия учен, след политическия 
преврат на 19 юни 1934 г. възможността за изследователска работа от-
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ново е отнета от реакционните представители на Агрономическия фа-
култет, начело с Янаки Моллов, които не споделят вижданията му в на-
уката. Преждевременно е пенсиониран, но със собствени средства про-
дължава да проучва почвите в страната. През 1940 г. прогресивни спе-
циалисти от Министерството на земеделието настояват да бъде върнат 
на работа и той е назначен за надничар (какво унижение!) към Почве-
ния отдел на Земеделския изпитателен институт със задача да разработи 
нова почвена карта. Наскоро, начело на Министерството застава фа-
шисткият министър Хр.Петров, който незабавно отстранява Пушкаров от 
работа. Дълбоко огорчен от поредния удар, той продължава да работи в 
домашния си кабинет и сам, с оскъдната пенсия и с помощта на много 
добри хора по места, продължава да проучва почвите на Дунавската рав-
нина. Изразходва и последните си спестявания, но втората национална 
карта за почвите в България остава недовършена. Пушкаров умира на 
19.02.1943 г. в лишения и мизерия, но горд и с достойнство, с честно из-
вървян път в науката и в борбата с вътрешни и външни врагове. 

Днес, когато прехвърляме страниците на многобройните му трудо-
ве и се възхищаваме от неговите дела, се питаме: защо е протекъл жи-
вота му така. Отговорът е един – Пушкаров е бил личност с новаторски 
решения по жизнено важни и национални проблеми, личност, която е 
била трън в очите на пигмеите в науката и политиката. А личността 
колкото по-ярка е тя, толкова повече дразни малките и нисши хора. Това 
ги е дразнело и те са го държали на прицел, въпреки че той никога не е 
членувал в партии, но по природа е бил демократ, имал е чисто народ-
няшки идеи, защитавал е поробените, бедните и онеправданите с пуш-
ка, перо и слово. Това не се прощава никога – и преди, и сега. Ето какво 
пише неговият съгражданин, поетът Веселин Андреев: „Пушкаров бе 
силен човек. Животът го бе научил да понася твърдо всичко с една вът-
решна убеденост и гордост. Той бе страдал не само на младини. Тормо-
зеха го и на преклонна възраст, когато с младежка енергия, с възхити-
телна всеотдайна любов към науката си – какъв великолепен пример за 
днешните поколения! – обикаляше при убийствени условия страната, 
правеше проучвания.”  

Н.Пушкаров не доживява признание за своето крупно дело. Чак 
когато се провежда Българо-съветската почвена експедиция през 1947 
г., видните съветски учени и академици И.П.Герасимов, и И.Н.Антипов-
Каратаев дават висока и заслужена оценка за цялостната му дейност. 
През 1948 г. неговото име бе дадено на един от най-важните селскосто-
пански институти у нас – Института по почвознание. 104 години след 
като той написва капиталния труд “Образуване на почвата”, Общото 
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събрание на ООН с Резолюция на 68-та сесия от 20.12.2013 г. взе реше-
ние 5 декември да бъде отбелязван ежегодно като Световен ден на поч-
вата, а 2015 г. да бъде обявена за Международна година на почвата. 
Какво международно признание и оценка за значимостта на този уни-
кален природен ресурс за изхранване на населението на Планетата! 
Каква далновидност на големия български учен Никола Пушкаров да 
започне изучаването на почвите преди повече от един век!  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОЧВАТА 
5 ДЕКЕМВРИ 2017 

 
СБОРНИК 

 
Под общата редакция 

на проф. д-р Методи Теохаров 
 

Формат 64/90/16 
Печатни коли 3 

 
ISBN 978-619-90414-2-0 

Българско почвоведско дружество 
 

София, 2018 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'High Quality No Color Changes'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


