
ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА - г-н посланик ФУРЕР, г-жо посланик МИДАУИ, г-жо посланик 
САЯНА, 

Уважаеми г-н Министър на Земеделието, 

Уважаеми г-н Председател на ССА, 

Уважаеми  ГОСТИ, Скъпи КОЛЕГИ, 

За мен е голяма чест да споделя с вас този важен момент на нашата академична общност – 

Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, 

Селскостопанска Академия, Научно техническите съюзи в земеделието, Съюза на 
специалистите по качеството в България и Българското почвоведско дружество, през тази 
година и нашите професионални и персонални усилия за постигане целите на Зелената Сделка 
и други инициативи на ЕС за устойчивост и плодородие на ПОЧВИТЕ, които са ценен, 

незаменим и невъзобновим природен ресурс. 

С нарастващата загриженост на обществото и фокусиране на интереса върху изменението на 
климата и ролята, която почвите изпълняват за осигуряването на нашето устойчиво бъдеще и 
отчитайки важните решения, които взе Конференцията на ООН за изменението на климата (COP 

27), проведена в Египет през ноември, няма по-добро време от днешния ден, 5 Декември – 

Световния ден на почвата, в който академичната общност да сподели и разпространи нашите 
знания и информация в областта на почвознанието, екологията, агротехнологиите и 
растителната защита.  

Качеството на живота ни и устойчивостта на околната среда зависят от научните изследвания 

-  данните и информацията за почвата, които ние учените получаваме, за да се гарантира 
предоставянето на ценните екосистемни услуги, които почвата извършва в полза на 
човечеството. 

Нашата конференция включва учени и специалисти от различни професионални среди и 
институции, представляващи целия спектър от експерти, които работят в областта на 
почвознанието, екологията и агротехнологиите. 

Надяваме се, че участниците на нашата конференция ще покажат как се справяме с 
предизвикателствата пред нашето общество и ще използват този форум като стимул за 
разработване на иновативни решения за успешно управление на дейностите в земеделието и 
околната среда. 

Значителни заплахи продължават да засягат земеделието и околната среда, като много от тях 
са свързани с почвата: ерозия, загуба на въглерод и биоразнообразие, уплътняване и 
запечатване на почвата, замърсяване, засоляване и отрицателно въздействие върху околната 
среда, продоволствената сигурност, и качеството на храни и екосистемни услуги.  

Считам, че колегите, които участват на тази конференция ще представят своите най-

иновативни идеи и постижения за взимане на правилните решения в тази насока, в полза на 
обществото. 

Откривам конференцията „Екология и агротехнологии – фундаментална наука и практическа 
реализация“, на която днес отбелязваме и нашия професионален празник – Световният ден на 
почвата - 5-ти декември. 

Честит празник скъпи гости и колеги! Благодаря ви че сте тук! Бъдете здрави и желая нови 
творчески успехи. 

Проф. дн Ирена Димитрова Атанасова 

Директор на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“  
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