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БРЮКСЕЛ↓ 

Европейската сметна палата с 
доклад и препоръки за по-
широко използване на 
сателитните технологии при 
мониторинга на ОСП 2020+ 
Новите сателитни технологии за наблюдение на площите трябва 
да се използват по-добре за наблюдение на изискванията, 
свързани с околна среда и климат, се посочва в нов доклад на 
Европейската сметна палата (ЕСП) „Прилагане на нови 
технологии за повърхностни изображения при мониторинга на 
Общата селскостопанска политика —цялостният напредък е 
устойчив, но с по-бавно темпо при мониторинга на климатичните 
изменения и околната среда“ 

Прилагане на новите сателитни технологии за наблюдение на 
селскостопанската активност са силно популяризирани от 
Комисията сред държавите членки, но все още съществуват 
редица пречки за тяхната широка употреба. Новите технологии 
за получаване на изображения, като например притежаваните от 
ЕС спътници „Сентинел“ по програма „Коперник“, имат 
потенциала да променят радикално мониторинга на Общата 
селскостопанска политика (ОСП), като същевременно 

предоставят ползи за земеделските стопани и за околната среда, 
посочват в доклада одиторите на ЕСП. 

От 2018 г. разплащателните агенции могат да използват данни от 
спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“, вместо да 
провеждат традиционните проверки с посещения на място. 
Разплащателната агенция в италианската провинция Фоджа е 
първата в ЕС, която през май 2018 г. започва да прилага метода 
на дистанционно наблюдение (бел. това е наименованието за 
наблюдение на дейността на фермерите чрез сателитни 
изображения) за извършване на проверки и контрол по схемите 
за директни плащания, базирани на площ. Докладът показва, че 
през 2019 г. 15 разплащателни агенции (от общо 66 в ЕС) в 5 

държави членки са 
използвали данни от 
спътниците „Сентинел“ по 
програма „Коперник“, за да 
проверят заявления за 
помощ за някои схеми и 
някои групи бенефициенти 
(„проверки чрез 

мониторинг“). 13 разплащателни агенции в други 8 държави-
членки проявяват интерес към прилагането на системата през 
2020 г. През 2019 г. нито една разплащателна агенция не е 
прилагала метода на „дистанционното наблюдение“ за контрол 
на екологичните изисквания по схемите на площ за директни 
плащания, както и мерките за развитие на селските райони. 

Извършеният от ЕСП одит показа, че много разплащателни 
агенции считат, че съществуват пречки пред по-широкото 
използване на новите технологии. 



2 
 

Според мнението на одиторите от ЕСП, през последните няколко 
години, ЕС стимулира активно прилагането на сателитните 
технологии за контрол на директните плащания при схемите, 
базирани площ и оценка на допустимостта на фермерите-
кандидати по схемите. Що се отнася до схемите за развитие на 
селските райони и кръстосаното спазване, ЕСП установява 
ограничено използване на нови технологии при мониторинга на 
спазването на изискванията и на резултатите, свързани с климата 
и околната среда. Одиторите заключават също, че предложеният 
понастоящем набор от показатели за изпълнението във връзка с 
ОСП за периода след 2020 г. до голяма степен не е разработен 
добре за пряко наблюдение по отношение на данните от 
„Сентинел“. 

В заключителната част на доклада се посочва, че Комисията 
приветства заключенията на ЕСП и ще продължи да работи, за да 
насърчава използването на нови технологии както от страна на 
администрациите, така и от земеделските стопани. Одиторите на 
ЕСП препоръчват на Комисията: 

 Препоръка 1 — Насърчаване на подхода спроверки чрез 
мониторинг като основна система за контрол, 
прилагана от разплащателните агенции; 

 Препоръка 2— По-добро използване на новите 
технологии за целите на мониторинга на 
изискванията в областта на околната среда и 
климата. 

Източник: ruralnet.bg 

 

ЕС създава Фонд за справедлив 
преход към ВЕИ 

 
Европейската комисия предлага създаването на Фонд за 
справедлив преход, чиято цел ще бъде да преодолее различията 
между регионите в Европа, които използват в различна степен 
„зелени“ или възобновяеми енергийни източници на енергия. 
Чрез фонда ще се осигури допълнителна финансова подкрепа в 
прехода към използването на възобновяеми енергийни 
източници за регионите във всички държави-членки, които в 
момента използват в значителна степен изкопаеми горива за 
енергийни нужди. 
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Предложението е част от европейския Зелен пакт, който 
заместник-председателят на ЕК Франс Тимерманс представи по 
време на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство 
под председателството на Хърватия. Министрите обмениха 
мнения относно предложението на Европейската комисия, 
предават от пресцентъра на Министерство на земеделието, 
храните и горите. 

По време на заседанието Германия представи своята концепция 
за европейска емблема за хуманно отношение към животните, 
която получи широка подкрепа от държавите членки. 

По отношение на Преходния регламент част от делегациите 
заявиха, че едногодишният преходен период може да не бъде 
достатъчен и предложиха двугодишен преход, за да се 
гарантира, че новите програми ще могат да влязат в сила. 

Еврокомисарят по земеделие Януш Войчеховски изрази 
благодарност за готовността на министрите да действат 
неотложно и призова съзаконодателите да приемат регламента 
до лятото. Комисарят по здравеопазване и безопасност на 
храните Стела Кириакидес, представи пред министрите 
резултатите от конференцията на високо ниво за африканската 
чума по свинете, проведена в Берлин на 17 януари. 

Източник: Агрозона 

 

 

ЕК и Европейският инвестиционен 
фонд създават фонд за морска 
икономика „BlueInvest“ с бюджет 
75 млн. евро 

 
Европейската комисия в сътрудничество с Европейския 
инвестиционен фонд, който е част от групата на Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ), ще създадат фонд за капиталови 
инвестиции „BlueInvest“ с бюджет 75 млн. евро в полза на синята 
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икономика, свързана с океаните, моретата и бреговете, 
съобщиха от пресцентъра на ЕК. 

Фондът „BlueInvest“ ще се управлява от Европейския 
инвестиционен фонд и ще финансира базови фондове за дялово 
участие, чийто стратегически фокус е подпомагане на новаторски 
проекти в синята икономика. Този сектор може да играе важна 
роля за осъществяването на обявената в Европейския зелен пакт 
амбиция за постигане до 2050 г. на неутрална по отношение на 
въглеродните емисии икономика. Новата програма се подкрепя 
от Европейския фонд за стратегически инвестиции — който е 
финансовият стълб на Плана за инвестиции за Европа. 

Синята икономика обхваща икономическите дейности, свързани 
с океаните, моретата и бреговете и се отнася до предприятия, 
свързани с дейност в морската среда, както и компании на 
сушата, които произвеждат стоки или услуги, свързани с 
морската икономика. Синята икономика включва множество 
обещаващи предприятия на ранен етап на развитие — често 
създадени с подкрепата на финансирани от ЕС програми за 
НИРД. Тези предприятия разработват решения в областта на 
възобновяемата енергия, устойчивите морски дарове, сините 
биотехнологии, морските информационни технологии и много 
други. 

Новият програмен фонд се допълва от платформата „BlueInvest“ 
на Европейската комисия, която подпомага инвестиционната 
готовност и достъпа до финансиране на предприятията на ранен 
етап на развитие, МСП и разрастващите се предприятия. 

Източник: sinor.bg 

40% от свинефермите в ЕС 
засегнати от АЧС 

 
Огнища на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) в края на 
2019 г. са фиксирани в 11 страни от Европейския съюз. Най-много 
огнища на заболяването са регистрирани в Полша, Румъния и 
Унгария. За първи път през годината има регистрирани 
положителни резултати и в Словакия и Сърбия, съобщава Meat-
Inform, като се цитират данни от Системата за уведомление за 
болести по животните на ЕС (ADNS). 
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Статистиката сочи, че през 2019 г. разпространението на АЧС в ЕС 
се е увеличило. Така, ако през 2018 г. са били регистрирани 5362 
случая на АЧС сред диви свине, то през 2019 г. те отбелязват ръст 
от 19%, достигайки до 6396 случая. Що се отнася до 
заболяванията сред питомните прасета, то през 2018 г. са били 
регистрирани 1344 огнища, а през 2019 г те вече са 1866, тоест с 
ръст от 39%. 

Лидер по количеството на случаите сред диви животни през 
миналата година е била Полша с 2468 животни, а сред 
стопанствата – Румъния – 1724 огнища. 

Забелязва се тенденцията през 2019 г. разпространението на АЧС 
да се движи все по на запад. Последният случай на АЧС в Полша 
бива регистриран само на 12 км от границата с Германия. 

Източник: Агрозона 

  

 
 

 

 

 

 

У НАС ↓ 
ДФЗ стартира изграждането на 
компенсационен фонд за 
обезщетяване на 
производителите 

 
Държавен фонд „Земеделие“ започва работа по изграждането 
на компенсационен фонд за обезщетяване на земеделските 
производители от постъпили неблагоприятни климатични 
събития. Това заяви изпълнителният директор на ДФЗ-РА Васил 
Грудев по време на Осмата Национална среща на земеделските 
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производители в к.к. Златни пясъци. „Свидетели сме на 
увеличение на неблагоприятните климатични условия през 
последните години. Така че ние трябва да настроим нашата 
дейност спрямо тях. Този компенсационен фонд ще 
функционира в рамките на Разплащателна агенция“, обясни 
Грудев. Вноската на земеделските производители ще бъде 
определена сума на декар в зависимост от отглежданата 
култура. Участието ще става в общото заявление и ще се предава 
в периода март-май. Грудев поясни още, че включването на 
стопаните ще бъде на доброволен принцип. 

     Държавната помощ за застраховки и обезщетения ще работи 
единствено през този фонд. ДФЗ ще изгради компенсационния 
фонд чрез доброволните вноски на земеделските 
производители, държавната помощ за пропаднали площи и 
посредством ангажиране на средства от мярка 17 „Управление 
на риска“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 
2014 - 2020). Той поясни, че България ще иска от ЕК нотификация 
за прилагане на мярката още през настоящата година. 

Източник: ДФЗ-РА 

 

 

 

 

 

 

Започва прием на заявления за 
хуманно отношение към птиците 

 
От 10 
февруари в 

областните 
дирекции на 

ДФ 
„Земеделие“ 

започва 
прием на 
заявления по 

схемата 
„Помощ за 

реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно 
отношение към птиците", прилагана през 2020 година. 
    Приемът ще продължи до 28 февруари. Изплащането на 
държавната помощ ще започне от 10 март 2020 г. Максималният 
годишен размер на финансовата подкрепа за 2020 г., определен 
от УС на ДФ „Земеделие“ е 34 560 000 лева. 
    Помощта се предоставя годишно за покриване на 
допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с 
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изпълнение на доброволни ангажименти, поети за най-малко 5 
години. 
    Допустими за подпомагане са следните видове и категории 
птици: 
    - кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица); 
   - родители от всички видове (от 18- та до 60-та седмица); 
   - бройлери ; 
   - пуйки за угояване; 
    - гъски; 
   - патици (до 12-та седмица). 
    Земеделските стопани – птицевъди могат да кандидатстват по 
следните мерки за подпомагане: 
    • Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи 
деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг. 
   • Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка 
от 10% над задължителния стандарт. 
    • Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение 
към птиците по време на транспорт (само за доставки до 
кланицата). 
    • Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % 
(гарантиране на концентрация на амоняк (NH3 до 14 ррт), чрез 
добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, 
алуминосиликати - каолин, бентонит, зеолит/клиноптилолит/ и 
др.). 
    Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ. 
 
Източник: ДФЗ-РА 

 

 

Васил Грудев: Тази година 
тестваме мониторинговата 
система за сателитно наблюдение 
на площите 

 
ДФ „Земеделие“ усилено работи по въвеждане на новата 
Система за наблюдение и контрол, която ще замени досегашния 
модел за контрол на площите по директните плащания, основан 
на принципа на проверки на място. Новата мониторингова 
система ще бъде тествана през тазгодишната кампания. Това 
заяви изпълнителният директор на ДФЗ-РА Васил Грудев по 
време на Осмата Национална среща на земеделските 
производители в к.к. Златни пясъци. Той поясни, че България е 
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една от 6-те страни в ЕС, които пилотно се присъединяват към 
системата Коперник още тази година. Между 5-10 % от заявените 
площи през тази кампания ще попаднат в тестовата извадка за 
мониторинг. „Това означава, че ще приложим проверки на място 
чрез дистанционен контрол на база хиперспектърните 
изображения, които правят между 10 и 15 снимки, включително 
и в термичния спектър на обработваемите площи.”, заяви 
Грудев. Той обясни, че наблюдението на площите ще започне от 
март и ще продължи до края на септември. 

    Системата за наблюдение ще използва заснемания на 
площите от сателитната система на ЕК – Коперник, които 
държавите членки ще ползват безвъзмездно. „Надявам се от 
следващата година да обхванем всички площи”, каза още 
Грудев. Според него това безусловно ще даде верен поглед 
върху използването на площите и развитието на културите, както 
и ще даде възможност за завишаване на контрола на разходване 
на средствата от ЕС и от националния бюджет. 

     Внедряването на новата система ще позволи да бъдат 
елиминирани разликите между допустимите и декларираните 
площи, дължащи се на разлики в измерванията, разясни Грудев. 

    Чрез новата система за мониторинг ще бъдат хванати всички 
некоректни земеделски стопани, които заявяват площи за 
подпомагане без да ги работят, подчерта Грудев. Той припомни, 
че миналата година ДФ „Земеделие“ увеличи проверките на 
място по площните схеми на директните плащания от 5 % на 50 
%. От общо проверените по обвързана подкрепа 220 070 дка, 
нарушения са установени при 20 102 дка, което е 
наддеклариране в размер на близо 10%. 

      Най-големите разминавания бяха констатирани в сектор 
”плодове и зеленчуци”. Най-много нарушения бяха 
констатирани в област Пловдив, където некоректно бяха заявени 
5 390 дка. На второ място в негативната класация се нареди 
област Хасковско, където са установени 5 236 дка с 
несъществуващи плодове и зеленчуци. В Плевенско най-много 
фалшиви насаждения имаше при доматите - 2 187,4 дка. 

Източник: ДФЗ-РА 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Арт салон „Любов и вино“, Русе 
2020 

 
В началото на февруари започва поредното издание на Арт салона 
„Любов и вино“. Организатори са Община Русе, ОП „Русе арт“ и 
Драматичен театър „Сава Огнянов“. Предстоят поредица от културни 
събития, посветени на темата. Участниците са от цялата страна, като в 
богатата културна програма участват театрални постановки и от други 
страни. Предвидени са театрални представления, прожекции на 
филми, изложби и представяне на книги. Някои от събитията са със 
свободен вход и с включена дегустация на вина от русенските 
винопроизводители. 
Кога: 04-05 февруари 
Къде: гр. Русе 
 

 

Фестивал на мелнишкото вино 
„Златен грозд“ 

 
Превърналият се в 
традиция „Златен грозд“ 
отново ще събере в 
Мелник ценители на вино 
от цяла България. 
Винопроизводителите от 
Мелнишкия регион ще 
представят най-доброто от 
своята продукция,а 
богатата фолклорна 

програма, поднесена от местни и гостуващи самодейни състави, 
ще превърне виненото изложение в истински празник. 

Производителите на домашно вино участват в традиционния 
конкурс, който се провежда в две категории – „Мелнишка лоза“ 
и „Букет“. Всеки, който желае да провери качествата на вината 
от новата реколта предоставя от продукцията си. 

Кога: 08-09 февруари 
Къде: гр. Мелник 
 




