
 

Уважаеми дами и господа, 
Уважаеми земеделски стопани и собственици на земи, 
 
Статистическата служба на Европейската комисия, ЕВРОСТАТ, ще проведе 
наблюдението LUCAS 2012 за състоянието и динамиката на заетостта и 
използването на земята в Европейския съюз. Основният акцент е поставен 
върху заетостта на земята, използването на земята и ландшафта. 
Изследването се провежда в периода от март до септември 2012 година. 
 
ЕВРОСТАТ моли всички собственици на земя, земеделски стопани и 
отговорни държавни и общински органи за сътрудничество и особено за 
осигуряване на достъп по наблюдението. Според статистическите методи 
анкетьорът следва да направи карта и снимка на избраната точка, 
покриваща точката на изследване с най-малко поражения и без повреди на 
реколтата. 
 
В БЪЛГАРИЯ наблюдението обхваща 6 643 точки и се извършва от 
Министерството на земеделието и храните. Точките могат да попаднат 
върху всички видове заетост на земята (ниви, пасища, гори, населени 
места, транспортна мрежа и т.н.). На терена се разглеждат земното 
покритие и земеползването, начините на напояване и структурните 
елементи в пейзажа. На 10 % от наблюдаваните точки ще бъде взета 
почвена проба за анализ. 
 
Обръщаме Вашето внимание на факта, че събраната информация ще бъде 
използвана само за производството на европейска статистика на 
общоевропейско ниво и няма да съдържа никаква информация от личен 
характер или за поземлени имоти. Тези данни няма да бъдат използвани за 
контрол на земеделски субсидии. 
 
За допълнителна информация, моля посетете специалния раздел  
LUCAS 2012 на интернет страницата на ЕВРОСТАТ или на посочения адрес и 
страница на МЗХ. 
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