
I 

(Законодателни актове) 

РЕГЛАМЕНТИ 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1091 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 18 юли 2018 година 

относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) 
№ 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1), 

като имат предвид, че: 

(1)  С Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2) се създава рамка за европейската 
статистика за структурата на земеделските стопанства до 2016 г. Следователно този регламент следва да бъде 
отменен. 

(2)  Програмата за европейски изследвания на структурата на земеделските стопанства, която се провежда в Съюза от 
1966 г. насам, следва да бъде продължена, за да се проучат тенденциите в структурата на земеделските стопанства 
на равнището на Съюза и да се предостави основата от статистически познания, необходима при разработването, 
изпълнението, наблюдението, оценката и прегледа на свързаните политики, по-специално на Общата селскосто
панска политика (ОСП), включително мерките за развитие на селските райони, както и политиките на Съюза в 
областта на околната среда, адаптирането към изменението на климата и смекчаването на последиците от него и 
земеползването, наред с някои цели за устойчиво развитие (ЦУР). Подобна база от знания е необходима също така, 
за да се оцени въздействието на тези политики върху заетостта на жените в земеделските стопанства. 

(3)  Събирането на статистически данни, по-специално по отношение на структурата на земеделските стопанства, 
следва да има за цел, наред с другите цели, да осигурява актуализирани данни в процеса на вземане на решения, с 
оглед на бъдещите реформи на ОСП. 

(4)  Извършена международна оценка на селскостопанската статистика доведе до създаването на Глобалната стратегия 
на Организацията за прехрана и земеделие (ФАО) за подобряване на статистиката в областта на селското 
стопанство и селските райони, която бе одобрена от Статистическия комитет на ООН (СКООН) през 2010 г. 
Когато е целесъобразно, европейската селскостопанска статистика следва да се съобразява с препоръките в 
Глобалната стратегия за подобряване на статистиката в областта на селското стопанство и селските райони, както и 
с тези в Световната програма на ФАО за преброяване в селското стопанство през 2020 г. 

7.8.2018 г. L 200/1 Официален вестник на Европейския съюз BG    

(1) Позиция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 16 юли 
2018 г. 

(2) Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно изследванията на структурата на 
земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета 
(ОВ L 321, 1.12.2008 г., стр. 14). 



(5)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1) предоставя рамка за разработването, 
изготвянето и разпространението на европейска статистика въз основа на общи статистически принципи. Той 
установява критерии за качество и се позовава на необходимостта от свеждане до минимум на тежестта върху 
респондентите и допринасяне към по-общата цел за намаляване на административната тежест. 

(6)  Следва да се създаде многоцелева статистическа програма на земеделските стопанства за следващото десетилетие с 
цел осигуряване на рамката за хармонизирана, сравнима и съгласувана статистика. Тази статистика следва да бъде 
насочена към нуждите на политиката. 

(7)  Стратегията за селскостопанска статистика за 2020 г. и след това, създадена от Комитета на Европейската 
статистическа система (КЕСС) през ноември 2015 г., предвижда приемането на два рамкови регламента, обхващащи 
всички аспекти на селскостопанската статистика, с изключение на икономическите сметки за селското стопанство. 
Настоящият регламент е единият от тези рамкови регламенти. 

(8)  За целите на хармонизирането и сравнимостта на информацията относно структурата на земеделските стопанства и 
с цел да се удовлетворят настоящите потребности на единната обща организация на пазара и по-специално на 
сектора на плодовете и виното, Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета (2) следва да 
бъде интегриран със структурната информация на ниво земеделски стопанства от 2023 г. нататък и заменен с 
настоящия регламент. Следователно е необходимо посоченият регламент да бъде отменен. 

(9)  Сравнимата статистика от всички държави членки относно структурата на земеделските стопанства е важна за 
определяне на развитието на ОСП. Поради това, доколкото е възможно, следва да се използват стандартни 
класификации и общи определения за променливите. 

(10)  Записите на статистически данни, свързани със земеделските стопанства, позволяват нанасянето в кръстосана 
таблица на основни и модулни данни, като следователно правят възможно възстановяването на информация въз 
основа на променливи, като например пола на управителя на земеделското стопанство, възрастта му, структурата 
на собственост и размера на земеделското стопанство и предприемането на мерки за опазване на околната среда. 
Дезагрегирането на резултатите ще бъде възможно за критериите, включени в основните данни, както и за 
комбинации от критерии. 

(11)  Събирането на информация за годината на раждане, за годината на класифициране като управител на земеделското 
стопанство и за пола може да предостави данни за разработването на действия по отношение на приемствеността 
между поколенията и свързаните с пола аспекти. 

(12)  Наред с другите причини, за целите на актуализирането на основните регистри на земеделските стопанства и на 
останалата информация, необходима за стратификацията на извадките, най-малко веднъж на всеки десет години 
следва да се провежда преброяване на земеделските стопанства в Съюза. Последното преброяване бе проведено 
през 2009 — 2010 г. 

(13)  Държавите членки, в които периодите на провеждане на изследването за референтната 2020 година се 
припокриват с планираната работа за 10-годишното преброяване на населението, следва да имат възможност да 
изтеглят изследването на земеделските стопанства година по-рано, така че да се избегне тежкото бреме на 
провеждане на две големи събирания на данни по едно и също време. 

(14)  За да се избегне ненужната тежест за земеделските стопанства и националните администрации, следва да се 
установят прагове. За правилното анализиране на структурата на европейското селско стопанство е необходимо от 
статистиката да бъдат обхванати 98 % от използваната земеделска площ и 98 % от животинските единици в 
земеделските стопанства. В някои държави членки това означава, че праговете, посочени в настоящия регламент, са 
твърде високи. Земеделските стопанства под тези прагове обаче са толкова малки, че събирането на извадкови 
данни веднъж на десет години е достатъчно за целите на оценка на тяхната структура и влиянието върху производ
ството в резултат от намаляването на разходите и тежестта, като въпреки това дава а възможност за оформяне на 
ефективни действия в рамките на политиката за подкрепа и за запазване на малките земеделски структури. 

(15)  Интегрираната статистика за земеделските стопанства следва да обхваща площите, използвани за селскостопанско 
производство, включително земята, използвана от две или повече земеделски стопанства поради общите им права 
върху нея. 

7.8.2018 г. L 200/2 Официален вестник на Европейския съюз BG    

(1) Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на 
Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом 
на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164). 

(2) Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската статистика за трайните 
насаждения и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 357/79 на Съвета и на Директива 2001/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 7). 



(16)  Необходимо е да се получи информация за принадлежността на дадено земеделско стопанство към група от 
предприятия, които като субекти са контролирани от предприятие майка. 

(17)  За да се намали тежестта за респондентите, националните статистически институти (НСИ) и другите национални 
органи следва да имат достъп до административни данни дотолкова, доколкото тези данни са необходими за 
разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика, в съответствие с член 17а от 
Регламент (ЕО) № 223/2009. 

(18)  Държавите членки или компетентните национални органи следва да се стремят да модернизират начините на 
събиране на данни относно земеделските стопанства, доколкото това е възможно. Използването на цифрови 
решения в това отношение следва да се насърчава. 

(19) С цел гарантиране на гъвкавостта на Европейската селскостопанска статистическа система, както и на опростя
ването и осъвременяването на селскостопанската статистика, изследваните променливи следва да се разпределят в 
различни групи за събиране на данни (основни данни и модули), които се различават по честота на събиране или 
представителност на данните, или и двете. 

(20)  Тежестта и разходите за респондентите могат да бъдат намалени допълнително чрез повторна употреба на данните 
от годината непосредствено преди или след референтната година. Това би могло да бъде от значение по-специално 
за аспектите, при които не се очакват големи промени от година на година. 

(21)  За целите на гъвкавостта и за да се намали тежестта за респондентите, НСИ и други национални органи, на 
държавите членки следва да се разреши да използват статистически изследвания, административни записи и 
всякакви други източници, методи или иновативни подходи, включително научно обосновани и добре докумен
тирани методи като импутация, оценки и моделиране. 

(22)  Събирането на информация относно използването на хранителни вещества и вода и относно земеделските 
производствени методи, прилагани в земеделските стопанства, следва да се подобри, за да се предостави 
допълнителна статистическа информация за разработването на политиката в областта на агроекологията и да се 
подобри качеството на агроекологичните показатели. 

(23)  По отношение на географското кодиране на земеделските стопанства, следва да се използва координатна мрежа на 
тематично организираните статистически единици в съответствие с приложение III към Директива 2007/2/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета (1). 

(24)  Комисията трябва да зачита поверителността на данните, предавани в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009. 
Необходимата защита на поверителността на данните следва да се гарантира, наред с другото, чрез ограничаване на 
употребата на параметрите за местоположение единствено за целите на пространствения анализ на информацията и 
чрез подходящо агрегиране, когато статистиката се публикува. Поради тази причина следва да се разработи 
хармонизиран подход по отношение на защитата на поверителността и свързаните с качеството аспекти на разпро
странението на данните, при същевременно полагане на усилия за постигането на лесен и удобен онлайн достъп до 
официалната статистика. 

(25)  Всяка обработка на лични данни във връзка с настоящия регламент е предмет на Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета (2) и разпоредбите, приети в съответствие с посочения регламент, и/или на 
Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (3), в зависимост от конкретния случай. 

(26)  С Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (4) се установява статистическата 
класификация на икономическите дейности в Съюза, които са посочени в настоящия регламент за целите на 
определяне на съответната съвкупност от земеделски стопанства. 

(27)  В съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (5) териториалните единици 
следва да се определят съгласно класификацията по „Номенклатурата на териториалните единици за статистически 
цели (NUTS)“. 

7.8.2018 г. L 200/3 Официален вестник на Европейския съюз BG    

(1) Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена 
информация в Европейската общност (INSPIRE)). (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1). 

(2) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент 
относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 

(3) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на 
обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., 
стр. 1). 

(4) Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа 
класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО 
регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1). 

(5) Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на терито
риалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1). 



(28)  За дейностите по събирането на данните следва да се изискат средства както от държавите членки, така и от Съюза 
в продължение на няколко години. Във връзка с това следва да се предвиди предоставянето на безвъзмездни 
средства от Съюза с цел подпомагане на тази програма посредством Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието в рамките на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1). 

(29)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за цялата продължителност на съответната многогодишна 
финансова рамка (МФР), който представлява основната референтна сума, по смисъла на точка 17 от Междуинсти
туционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно 
бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление (2), за 
Европейския парламент и за Съвета в хода на годишната бюджетна процедура. Настоящият регламент предвижда 
бюджетът за по-нататъшни събирания на данни да бъде определен в контекста на последващата МФР. 

(30)  Икономическите аспекти на настоящия регламент следва да се преразгледат за периода след 2020 г., като се вземат 
под внимание новата МФР и други съответни промени на инструментите на Съюза. Въз основа на този преглед 
Комисията следва да обмисли предлагането на съответни промени в настоящия регламент. 

(31)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно систематичното изготвяне на европейска статистика за 
земеделските стопанства в Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а от 
съображения за съгласуваност и сравнимост, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът 
може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля 
необходимото за постигането на тази цел. 

(32)  Регламент (ЕО) № 223/2009 представлява референтна рамка за европейската статистика и изисква държавите 
членки да спазват статистическите принципи и критериите за качество, определени в посочения регламент. 
Докладите за качеството са от съществено значение за оценяването и подобряването на качеството на европейската 
статистика и за съобщаването на информация в тази връзка. КЕСС е одобрил стандарт на Европейската 
статистическа система (ЕСС) за структурата на докладите за качеството в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 223/2009. Стандартът на ЕСС следва да допринесе за хармонизацията на докладването за качеството съгласно 
настоящия регламент. 

(33)  В съответствие с принципа на добро финансово управление бе извършена оценка на въздействието, за да се насочи 
вниманието в създадената с настоящия регламент статистическа програма към нуждата от ефективност при 
постигането на целите и да се включат бюджетни ограничения още от момента на изготвянето. 

(34)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни правомощия във връзка с конкретизиране на описанията на променливите, изброени в 
настоящия регламент, и на техническите елементи на данните, които трябва да се предоставят, във връзка с 
установяване на описанията на променливите и на други практически механизми за събирането на ad-hoc данни, 
както е посочено в настоящия регламент, а също и във връзка с установяване на практическите механизми относно 
докладите за качеството и тяхното съдържание. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (3). При упражняването на тези правомощия 
Комисията следва да взема предвид аспекти като разходи и административни тежести върху земеделските 
стопанства и държавите членки. 

(35)  С цел да бъдат взети предвид новопоявяващите се потребности от данни, които произтичат основно от новостите в 
развитието в селското стопанство, преработеното законодателство и променящите се приоритети на политиката, на 
Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с изменението на подробните теми, изброени в 
настоящия регламент, както и във връзка с допълване на приложимите модулни данни чрез конкретизиране на 
информацията, която трябва да се предостави ad hoc, както е определено в настоящия регламент. За да се осигури 
съвместимостта и улесни използването на други източници на данни, на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с изменението на променливите, 
изброени в настоящия регламент. При упражняването на това правомощие Комисията следва да взема предвид 
аспекти като разходи и административни тежести върху земеделските стопанства и държавите членки. От особена 
важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на 
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експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинсти
туционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (1). По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават 
систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на 
делегираните актове. 

(36)  Проведена беше консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който прие становището си на 
20 ноември 2017 г. (2) 

(37)  Проведена беше консултация с КЕСС. 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Предмет 

Настоящият регламент установява рамка за европейска статистика на равнището на земеделските стопанства и предвижда 
интегрирането на информацията за структурата на стопанствата с тази за производствените методи, мерките за развитие на 
селските райони, агроекологичните аспекти и друга свързана с тях информация. 

Член 2 

Определения 

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения: 

а)  „земеделско стопанство“ означава отделна единица — както в технически, така и в икономически аспект —, която 
има единно управление и която извършва, като своя основна или второстепенна дейност, икономически дейности в 
областта на селското стопанство в съответствие с Регламент (ЕО) № 1893/2006, които спадат към групи A.01.1, 
A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 или към „поддържането на земеделската земя в добро земеделско и екологично 
състояние“ от група A.01.6, в рамките на икономическата територия на Съюза. По отношение на дейностите от 
клас A.01.49 са включени само дейностите „отглеждане и развъждане на полуопитомени или други живи животни“ (с 
изключение на отглеждането на насекоми) и „пчеларство и производство на мед и пчелен восък“; 

б)  „селскостопанска единица със земя за общо ползване“ означава единица със земя, върху която се упражняват права за 
общо ползване и която се използва от две или повече земеделски стопанства за селскостопанско производство, но не е 
разпределена между тях; 

в)  „регион“ означава териториалната единица по Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели 
(NUTS), определена съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003; 

г)  „животинска единица“ означава стандартна мерна единица, която позволява агрегирането на различни животински 
категории с цел тяхното сравняване; коефициентите за установяване на животинските единици за отделните категории 
животни са изброени в приложение I; 

д)  „използвана земеделска площ“ или „ИЗП“ означава площта, използвана за земеделие, включително обработваема земя, 
постоянно затревена площ, трайни насаждения и друга използвана земеделска земя; 

е)  „референтна година“ означава календарна година, към която се отнасят референтните периоди; 

ж)  „семейна градина“ означава площи, използвани за производство на храна, предназначена за собствена консумация; 

з)  „модул“ означава един или повече масиви данни, организирани с цел обхващане на дадени теми; 

и)  „тема“ означава съдържанието на информацията, която трябва да бъде събрана за статистическите единици, като всяка 
тема обхваща няколко подробни теми; 

й)  „подробна тема“ означава съдържанието на подробната информация, която трябва да бъде събрана за статистическите 
единици, свързани с определена тема, като всяка подробна тема обхваща няколко променливи; 

к)  „променлива“ означава характеристика на дадена наблюдавана единица, която може да приеме повече от една 
стойност от определен набор от стойности. 
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Член 3 

Обхват 

1. Данните, които се изискват по настоящия регламент, обхващат 98 % от общата ИЗП (с изключение на семейните 
градини) и 98 % от животинските единици във всяка държава членка. 

2. За да изпълнят тези изисквания, държавите членки предоставят данни, които са представителни за земеделските 
стопанства и селскостопанските единици със земя за общо ползване, които отговарят на поне един от физическите 
прагове, посочени в приложение II, по отношение на размера на земеделската земя или броя животински единици. 

3. По изключение, когато рамката, посочена в параграф 2, представлява повече от 98 % от националното селскосто
панско производство, измерено по стандартната продукция съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 1198/2014 на 
Комисията (1), държавите членки могат с предварителното одобрение на Комисията (Евростат) да установят по-високи 
физически или съответни икономически прагове, за да стеснят рамката, при условие че е достигнат обхватът от 98 % от 
общата ИЗП (с изключение на семейните градини) и 98 % от животинските единици на държавите членки. 

4. Когато рамката, посочена в параграф 2 от настоящия член, не представлява 98 % от ИЗП и 98 % от животинските 
единици, държавите членки разширяват рамката, в съответствие с член 6, като установяват по-ниски прагове от 
посочените в параграф 2 от настоящия член, или въвеждат допълнителни прагове, или и двете. 

Член 4 

Източници на данни и методи 

1. С цел получаване на данните, посочени в настоящия регламент, държавите членки използват един или повече от 
следните източници или методи, при условие че информацията дава възможност за изготвяне на статистика, която 
отговаря на изискванията за качество, установени в член 11: 

а)  статистически изследвания; 

б)  източниците на административни данни, посочени в параграф 2 от настоящия член; 

в)  други източници, методи или иновативни подходи. 

2. Държавите членки могат да използват информация от интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), 
създадена с Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2), от системата за идентификация и 
регистрация на едър рогат добитък, създадена с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (3), 
и от системата за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите, създадена с Регламент (ЕО) 
№ 21/2004 на Съвета (4), от лозарския регистър, приложен в съответствие с член 145 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета (5), и от регистрите за биологичното земеделие, създадени съгласно Регламент (ЕО) 
№ 834/2007 на Съвета (6). Държавите членки могат също така да използват административни източници, свързани с 
конкретни мерки за развитие на селските райони. 

3. Държавите членки, които решат да използват източниците, методите или иновативните подходи, посочени в 
параграф 1, буква в), уведомяват Комисията (Евростат) в рамките на годината, предшестваща референтната година, и 
предоставят подробности относно качеството на данните, получени от този източник, метод или иновативен подход и 
методите за събиране на данни, които ще се използват. 
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4. Националните органи, които отговарят за изпълнението на изискванията на настоящия регламент, имат право на 
незабавен и безвъзмезден достъп и използване на данни, включително индивидуалните данни за земеделските стопанства 
и личните данни на стопаните, съдържащи се в съставени на тяхната национална територия административни записи, 
съгласно член 17а от Регламент (ЕО) № 223/2009. Националните органи и собствениците на административните записи 
установяват необходимите механизми за сътрудничество. 

Член 5 

Основни структурни данни 

1. Държавите членки събират и предоставят основните структурни данни („основни данни“), свързани със земеделските 
стопанства, посочени в член 3, параграфи 2 и 3, за референтните 2020, 2023 и 2026 години, изброени в приложение III. 
Събирането на основните данни за референтната 2020 година се осъществява под формата на преброяване. 

2. Събирането на основните данни за референтните 2023 и 2026 години може да се осъществи на базата на извадки. 
В този случай държавите членки гарантират, че претеглените резултати са статистически представителни за земеделските 
стопанства във всеки регион и позволяват да се удовлетворят изискванията за точност, определени в приложение V. 

3. Когато една от променливите, изброени в приложение III, има слабо или нулево присъствие в дадена държава 
членка, тази променлива може да бъде изключена от събирането на данни, при условие че съответната държава членка 
предостави на Комисията (Евростат) надлежно обосноваваща изключването информация в календарната година, 
предшестваща референтната година. 

4. На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за определяне на описанията на 
променливите, изброени в приложение III. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2, не 
по-късно от 28 февруари 2019 г. за референтната 2020 година, не по-късно от 31 декември 2021 г. — за референтната 
2023 година, и не по-късно от 31 декември 2024 г. — за референтната2026 година. 

5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 във връзка с 
изменения на променливите, изброени в приложение III, когато е необходимо, с цел хармонизация с източниците на 
данни, посочени в член 4, параграф 2, за 2023 и 2026 г. При упражняване на правомощието си Комисията гарантира, че 
със съответните делегирани актове се заменят само онези от изброените в приложение III променливи, които повече не 
могат да бъдат извличани от посочените източници на данни. В случай на замяна Комисията гарантира, че новите 
променливи могат да бъдат пряко извличани от източниците на данни, посочени в член 4, параграф 2. Освен това 
Комисията гарантира, че тези делегирани актове са надлежно обосновани и не налагат значителна допълнителна тежест 
или разходи за държавите членки или респондентите. 

6. Тези делегирани актове се приемат до 30 септември 2021 г. за референтната 2023 година и до 30 септември 
2024 г. — за референтната 2026 година. 

Член 6 

Разширяване на рамката 

1. Държавите членки, които разширяват рамката в съответствие с член 3, параграф 4, предоставят основни данни за 
земеделските стопанства, включени в това разширяване на рамката, за референтната 2020 година, обхващащи 
информацията, посочена в приложение III. 

2. Събирането на данните за земеделските стопанства при разширяването на рамката може да се извършва на базата на 
извадки. В този случай държавите членки гарантират, че претеглените резултати са статистически представителни за 
земеделските стопанства във всеки регион и позволяват да се удовлетворят изискванията за точност, определени в 
приложение V. 

Член 7 

Модулни данни 

1. Държавите членки събират и предоставят данни по модулите по темите и подробните теми, изброени в 
приложение IV, за следните референтни години: 

а)  модул „Работна сила и други доходоносни дейности“ — за 2020, 2023 и 2026 г.; 

б)  модул „Развитие на селските райони“ — за 2020, 2023 и 2026 г.; 
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в)  модул „Сгради за животни и управление на оборския тор“ — за 2020 и 2026 г.; 

г)  модул „Напояване“ — за 2023 г.; 

д)  модул „Практики за управление на почвите“ — за 2023 г.; 

е)  модул „Машини и оборудване“ — за 2023 г.; 

ж)  модул „Овощни градини“ — за 2023 г.; 

з)  модул „Лозя“ — за 2026 г. 

2. В обхвата на събирането на тези данни се включват земеделските стопанства, посочени в член 3, параграфи 2 и 3. 

3. Събирането на данни във вид на модули може да се извършва на базата на извадки от земеделските стопанства. В 
този случай държавите членки гарантират, че претеглените резултати са статистически представителни за земеделските 
стопанства във всеки регион и позволяват да се удовлетворят изискванията за точност, определени в приложение V. 

4. Данните по модулите се събират от подизвадки от земеделските стопанства, за които са събрани основните данни. 
Модулите отразяват положението през референтната година, но може да се основават на годината непосредствено преди 
или след референтната година за модулите, посочени в параграф 1, букви е), ж) и з) от настоящия член. При всички 
случаи всеки запис, предоставящ информация за модулите, е придружен от основните данни, изброени в приложение III. 

5. Държавите членки с най-малко 1 000 хектара от която и да било отделна култура, посочена в подробните теми на 
модул „Овощни градини“ в приложение IV, произвеждащи изцяло или основно за пазара, събират данни по модул 
„Овощни градини“ за съответната култура. 

6. Държавите членки с най-малко 1 000 хектара лозя, засадени със сортове за вино, произвеждащи изцяло или 
основно за пазара, изпълняват модул „Лозя“. 

7. Държавите членки с по-малко от 2 % поливна площ от ИЗП и без региони по NUTS 2 с най-малко 5 % поливна 
площ от ИЗП са освободени от изпълнението на модул „Напояване“. 

8. Държавите членки уведомяват Комисията (Евростат) за случаите, посочени в параграфи 5, 6 и 7 до края на юни в 
годината, предшестваща съответната референтна година. 

9. Когато една от променливите има слабо или нулево присъствие в дадена държава членка, тази променлива може да 
бъде изключена от събирането на данни, при условие че на Комисията (Евростат) бъде предоставена надлежно 
обосноваваща изключването информация в календарната година, предшестваща референтната година. 

Член 8 

Техническа спецификация относно модулните данни 

1. Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на следните технически елементи на данните, които 
трябва да бъдат предоставени за всеки модул, и съответните им тема и подтема, изброени в приложение IV: 

а)  списъка на променливите; 

б)  описанията на променливите. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2, не 
по-късно от 28 февруари 2019 г. за референтната 2020 година, не по-късно от 31 декември 2021 г. — за референтната 
2023 година, и не по-късно от 31 декември 2024 г. — за референтната 2026 година. 

2. При приемането на актове за изпълнение, с които се определя списъка с променливи в съответствие с параграф 1, 
Комисията гарантира, че общият брой на основните и модулните променливи не надвишава 300 променливи през 
2020 г., 470 през 2023 г. и 350 през 2026 г. 

3. За годините 2023 и 2026 г. на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие 
с член 16 във връзка с изменения на посочените в приложение IV подробни теми. При упражняването на тези 
правомощия Комисията гарантира, че делегираните актове не увеличават значително тежестта, наложена от броя на 
променливите. По-специално Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до увеличаване на броя на 
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променливите, посочен в параграф 2 от настоящия член, и че най-много 20 % от посочените в приложение IV подробни 
теми се променят за всеки модул чрез делегирани актове. Ако обаче 20 % представляват по-малко от една подробна тема, 
то една подробна тема може въпреки това да бъде променена. 

4. Тези делегирани актове се приемат до 30 септември 2021 г. за референтната 2023 година и до 30 септември 
2024 г. — за референтната 2026 година. 

5. Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 1 и 2, и делегираните актове, посочени в параграф 3, не налагат 
значителни допълнителни разходи, които водят до непропорционална и необоснована тежест за земеделските стопанства 
и държавите членки. 

Член 9 

Ad-hoc данни 

1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 за допълване на 
модулните данни, посочени в приложение IV, ако събирането на допълнителна информация се счита за необходимо. В 
тези делегирани актове се посочва: 

а)  темите и подробните теми, които трябва да бъдат предоставяни в ad-hoc модулите, и причините за такива 
допълнителни статистически нужди; 

б)  референтната година. 

2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегираните актове, посочени в параграф 1, считано от 
референтната 2023 година и на интервали от три години. Тя не предлага ad-hoc модули за референтните години, през 
които събирането на данни се осъществява под формата на преброяване. 

3. Комисията може да приема актове за изпълнение, за да определи: 

а)  списък с променливи с не повече от 20 променливи, които следва да бъдат предоставени на Комисията (Евростат), 
както и съответните им мерни единици; 

б)  описанията на променливите; 

в)  изискванията за точност; 

г)  референтните периоди; 

д)  датите за предаване на данните. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2, не 
по-късно от 12 месеца преди началото на референтната година. 

4. Делегираните актове, посочени в параграф 1 от настоящия член, и актовете за изпълнение, посочени в параграф 3 от 
настоящия член, не налагат значителни допълнителни разходи, които водят до непропорционална и необоснована тежест 
за земеделските стопанства и държавите членки. 

Член 10 

Референтни периоди 

Събраната информация се отнася до една референтна година, която е обща за всички държави членки, като се прави 
позоваване на положението в течение на конкретно посочен времеви диапазон или на определена дата, както следва: 

а)  За променливи относно земята, използването на земята се отнася до референтната година. В случай на последователни 
култури на една и съща земя, използването на земята се отнася до културата, реколтата от която е прибрана през 
референтната година, независимо от това кога въпросната култура е била засята. 

б)  За променливите относно напояването и практиките за управление на почвите референтният период е 12-месечен, 
приключващ в рамките на референтната година, който се определя от всяка държава членка с оглед обхващане на 
свързаните производствени цикли. 
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в)  За променливите относно селскостопанските животни, сградите за животни и управлението на оборския тор всяка 
държава членка определя обща референтна дата в рамките на референтната година. Променливите относно 
управлението на оборския тор се отнасят до 12-месечния период, включващ тази дата. 

г)  За променливите относно работната сила всяка държава членка определя 12-месечен референтен период, приключващ 
на референтна дата в рамките на референтната година. 

д)  За променливите относно мерките за развитие на селските райони, прилагани в отделните земеделски стопанства, 
референтният период е тригодишният период, приключващ на 31 декември в референтната година. 

е)  За всички останали променливи всяка държава членка определя обща референтна дата в рамките на референтната 
година. 

Член 11 

Качество 

1. Държавите членки предприемат необходимите мерки за гарантиране на качеството на предаваните данни и 
метаданни. 

2. За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество, определени в член 12, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 223/2009. 

3. Комисията (Евростат) оценява качеството на предаваните данни и метаданни. 

4. За тази цел държавите членки предават на Комисията (Евростат), за всяка обхваната от настоящия регламент 
референтна година, доклад за качеството, в който се описва статистическият процес, и по-специално: 

а)  метаданни, описващи използваната методика и начина на постигане на техническите спецификации с позоваване на 
предвидените в настоящия регламент; 

б)  информация относно съблюдаването на минималните изисквания към използваните рамки на извадки, включително 
тяхното разработване и актуализиране, както е определено в настоящия регламент; 

Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на практическите механизми относно докладите за 
качеството и тяхното съдържание. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, 
посочена в член 17, параграф 2, и не налагат значителна допълнителна тежест или разходи за държавите членки. 

5. Държавите членки уведомяват Комисията (Евростат) във възможно най-кратък срок за всяка значима информация 
или промяна във връзка с изпълнението на настоящия регламент, която би могла да повлияе на качеството на предаваните 
данни. 

6. По искане на Комисията (Евростат) държавите членки предоставят необходимите допълнителни пояснения за 
оценяване на качеството на статистическата информация. 

Член 12 

Предаване на данните и метаданните и срокове 

1. За референтната 2020 година държавите членки предават валидираните основни и модулни данни, както и доклад 
за качеството, на Комисията (Евростат) в срок от 15 месеца след края на референтната година. 

2. За референтните 2023 и 2026 години държавите членки предават валидираните основни и модулни данни, както и 
доклад за качеството, на Комисията (Евростат) в срок от 12 месеца след края на референтната година. 

3. Данните, предавани на Комисията (Евростат), са на ниво отделни земеделски стопанства. Модулните данни и 
данните, предоставяни ad-hoc, са обвързани с основните данни, изброени в приложение III, на ниво отделно земеделско 
стопанство за същата референтна година. Предоставените записи включват коефициентите на екстраполация и информация 
относно стратификацията. 

4. Държавите членки предават данните и метаданните при използване на технически формат, определен от Комисията 
(Евростат). Данните и метаданните се предоставят на Комисията (Евростат) посредством единна входна точка за въвеждане 
на данни. 
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Член 13 

Принос на Съюза 

1. За целите на изпълнението на настоящия регламент Съюзът предоставя безвъзмездни средства на националните 
статистически институти и другите национални органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009, за 
следното: 

а)  разработване или изпълнение на изискванията по отношение на данните, или и за двете; 

б)  разработване на методологии за модернизиране на статистическите системи, които имат за цел повишаване на 
качеството или намаляване на разходите и на административната тежест за изготвянето на интегрирана статистика за 
земеделските стопанства, като се използват източниците и методите посочени в член 4. 

2. Държавите членки получават безвъзмездни средства от Съюза за покриване на разходите за събирането на данните, 
посочено в членове 5, 6 и 7, в рамките на посочения в член 14 финансов пакет. 

3. Финансовият принос на Съюза по параграф 2 не надвишава 75 % от допустимите разходи, при спазване на ограни
чението до максималните суми, определени в параграфи 4 и 5. 

4. За комбинираните разходи, свързани със събирането на основните и модулните данни за 2020 г., финансовият 
принос на Съюза се ограничава до посочените по-долу максимални суми: 

а)  по 50 000 EUR за Люксембург и Малта; 

б)  по 1 000 000 EUR за Австрия, Хърватия, Ирландия и Литва; 

в)  по 2 000 000 EUR за България, Германия, Унгария, Португалия и Обединеното кралство; 

г)  по 3 000 000 EUR за Гърция, Испания и Франция; 

д)  по 4 000 000 EUR за Италия, Полша и Румъния; 

е)  по 300 000 EUR за всяка от останалите държави членки. 

5. За събирането на основни и модулни данни през 2023 и 2026 г. определените в параграф 4 максимални суми се 
намаляват с 50 %, съгласно изискванията на разпоредбите в МФР след 2020 г. 

6. За събирането на ad-hoc данните, определени в член 9, Съюзът предоставя безвъзмездни средства на националните 
статистически институти и другите национални органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009, за 
покриване на разходите при ad-hoc събиране на данни. Този финансов принос на Съюза не трябва да надвишава 90 % от 
допустимите разходи. 

7. Финансовият принос на Съюза за безвъзмездните средства, посочени в параграф 2 от настоящия член, се предоставя 
от Европейския фонд за гарантиране на земеделието съгласно член 4, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013. 

Член 14 

Финансов пакет 

1. Финансовият пакет на Съюза за изпълнение на програмата за събиране на данни за референтната 2020 г., 
включително бюджетните кредити, необходими за управлението, поддръжката и развитието на системите от бази данни, 
които се използват в Комисията за обработване на данните, предоставени от държавите членки в съответствие с 
настоящия регламент, възлиза на 40 000 000 EUR за периода 2018 — 2020 г., обхванат от МФР 2014 — 2020 г. 

2. След датата на влизане в сила на МФР след 2020 г., сумата за периода след 2020 г. се определя от Европейския 
парламент и Съвета по предложение на Комисията. 

Член 15 

Защита на финансовите интереси на Съюза 

1. Комисията предприема подходящи мерки, за да гарантира, че при изпълнението на действията, финансирани по 
силата на настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки 
срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез последователни и ефективни проверки, а ако са 
установени нередности — чрез възстановяване на неправомерно изплатените суми и, когато е уместно, чрез ефективни, 
пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции. 

7.8.2018 г. L 200/11 Официален вестник на Европейския съюз BG    



2. Комисията или нейни представители и Сметната палата разполагат с правомощия за извършване на одит по 
документи и на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители и трети страни, 
които са получили пряко или косвено средства от Съюза по програмата. 

3. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки на място 
и инспекции, по отношение на икономически оператори, засегнати пряко или непряко от такова финансиране, в 
съответствие с процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) 
и в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (2), с цел установяване дали е налице измама, корупция или някаква 
друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза, във връзка със споразумение за безвъзмездни 
средства, решение за безвъзмездни средства или договор, финансирани пряко или косвено в рамките на настоящия 
регламент. 

4. Споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации и споразуменията и решенията за 
предоставяне на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, изрично оправомощават 
Комисията, Сметната палата и OLAF да провеждат такива одити, проверки на място и инспекции. 

5. Когато изпълнението на дадено действие е възложено на трето лице или на подизпълнител, изцяло или частично, 
или когато налага възлагането на обществена поръчка или отпускането на финансова подкрепа на трета страна, договорът, 
споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства или решението за предоставяне на безвъзмездни средства 
включва задължението на изпълнителя или бенефициера да наложи на всяка участваща трета страна изрично да приеме 
тези правомощия на Комисията, Сметната палата и OLAF. 

6. Параграфи 4 и 5 се прилагат, без да се засягат параграфи 1, 2 и 3. 

Член 16 

Упражняване на делегирането 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия 
член условия. 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 6, член 8, параграф 3 и член 9, 
параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 27 август 2018 г. Комисията изготвя доклад 
относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането 
на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 6, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 1, може да 
бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в сила. 

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в 
съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законо
творчество. 

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на 
Съвета. 

6. Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 6, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 1, влиза в сила единствено 
ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането 
на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета. 
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Член 17 

Процедура на комитет 

1. Комисията се подпомага от КЕСС, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011. 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. 

Член 18 

Доклад на Комисията 

До 31 декември 2024 г. и след консултации с КЕСС Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад 
за изпълнението на настоящия регламент и постигането на заложените в него цели. 

Член 19 

Дерогации 

Чрез дерогация от член 5, член 6, параграф 1, член 7, параграф 1, букви а), б) и в), член 8, параграф 2, член 12, 
параграф 1, член 13, параграф 4, член 14, параграф 1 и приложение V, позоваванията на 2020 г. се заменят с 
позовавания на 2019 г., ако това е необходимо за Гърция и Португалия. 

Член 20 

Отмяна 

1. Регламент (ЕС) № 1337/2011 се отменя, считано от 1 януари 2022 г. 

2. Регламент (ЕО) № 1166/2008 се отменя, считано от 1 януари 2019 г. 

3. Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент. 

Член 21 

Влизане в сила 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави 
членки. 

Съставено в Брюксел на 18 юли 2018 година. 

За Европейския парламент 

Председател 
A. TAJANI  

За Съвета 

Председател 
J. BOGNER-STRAUSS   
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Коефициенти за животински единици 

Вид животно Характеристика на животното Коефициент 

Животни от рода на 
едрия рогат добитък 

Под едногодишна възраст 0,400 

На възраст между една и под две години 0,700 

Мъжки, на възраст две и повече години 1,000 

Юници, на възраст две и повече години 0,800 

Млекодайни крави 1,000 

Немлекодайни крави 0,800 

Овце и кози 0,100 

Свине Прасета с живо тегло под 20 килограма 0,027 

Свине за разплод с тегло 50 килограма и повече 0,500 

Други свине 0,300 

Домашни птици Бройлери 0,007 

Кокошки носачки 0,014 

Други домашни птици  

Пуйки 0,030 

Патици 0,010 

Гъски 0,020 

Щрауси 0,350 

Други домашни птици, некласифицирани другаде 0,001 

Зайци, женски за разплод 0,020   
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Списък на физическите прагове (1) 

Позиция Праг 

ИЗП 5 хектара 

Обработваема земя 2 хектара 

Картофи 0,5 хектара 

Пресни зеленчуци и ягоди 0,5 хектара 

Ароматни и медицински растения и подправки, цветя и декоративни растения, посевен и 
посадъчен материал, разсадници 

0,2 хектара 

Овощни, ягодоплодни, черупкови, цитрусови и други трайни насаждения с изключение 
на разсадници, лозя и маслини 

0,3 хектара 

Лозя 0,1 хектара 

Маслини 0,3 хектара 

Оранжерии 100 m2 

Култивирани гъби 100 m2 

Селскостопански животни 1,7 животински единици 

(1)  Праговете са приложими спрямо групата от изброени позиции.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Основни структурни данни: Променливи 

Общи променливи Единици/категории на стойностите 

Информация за изследването  

– Идентификатор на земеделското стопанство Идентификатор на земеделското сто
панство 

Местоположение на земеделското стопанство  

– Географско местоположение Код на клетката от координатната 
мрежа на статистическите единици 
INSPIRE за общоевропейско ползване. 

– Регион по NUTS 3 Код по NUTS 3 

– Земеделското стопанство има площи, определени като райони с при
родни ограничения съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 

L/M/O/N (1) 

Правосубектност на земеделското стопанство  

– Юридическата и икономическата отговорност за земеделското стопан
ство се поема от:  

– Физическо лице, което е едноличен стопанин на отделно земеделско 
стопанство 

да/не 

– – Ако отговорът е „да“, стопанинът ли е и управител на стопан
ството? 

да/не 

– – – Ако отговорът е „не“, управителят член ли е на семей
ството на стопанина? 

да/не 

– – – – Ако отговорът е „да“, управителят съпруг/съпруга 
ли е на стопанина? 

да/не 

– Обща собственост да/не 

– Две или повече физически лица, които са съдружници, когато земедел
ското стопанство се стопанисва съвместно 

да/не 

– Юридическо лице да/не 

– – Ако отговорът е „да“, земеделското стопанство част от група пред
приятия ли е? 

да/не 

– Земеделското стопанство е единица със земя за общо ползване да/не 

– Стопанинът е получател на подпомагане от ЕС за земя или животни в 
земеделското стопанство, поради което е включен в ИСАК 

да/не  

Стопанинът e млад земеделски стопанин или нов участник в селското 
стопанство, който е получил финансова подкрепа за тази цел в рамките 
на ОСП през предходните три години 

да/не 

Управител на земеделското стопанство  

– Година на раждане година 

– Пол мъжки/женски 
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Общи променливи Единици/категории на стойностите 

– Селскостопанска работа в земеделското стопанство (различна от дома
кинската) 

Групи ГРЕ (2)  

Година на класифициране като управител на земеделско стопанство година 

– Селскостопанска квалификация на управителя кодове на квалификация 

– Професионално обучение, започнато от управителя през последните 12 
месеца 

да/не 

Вид стопанисване на ИЗП (по отношение на стопанина)  

– Обработка на собствена земя хектари 

– Обработка на земя под аренда хектари 

– Съвместна обработка на земя или други начини на стопанисване хектари 

– Земя за общо ползване хектари 

Биологично земеделие да/не 

– Общ размер на ИЗП на земеделското стопанство, в което се прилагат 
производствени методи за биологично земеделие, сертифицирани съ
гласно националните норми или нормите на Европейския съюз 

хектари 

– Общ размер на ИЗП на земеделското стопанство, което е в процес на 
преминаване към производствени методи за биологично земеделие, 
които следва да бъдат сертифицирани съгласно националните норми 
или нормите на Европейския съюз 

хектари  

Участие в други схеми за сертифициране на екологичните практики да/не 

(1)  L — райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения; M — по-слабо облагодетелстван планински 
район; O — други райони със специфични ограничения; N — нормален район (непопадащ в категорията на по-слабо облагодетел
стваните райони) Тази класификация може да бъде адаптирана в бъдеще с оглед развитията в ОСП. 

(2)  Годишни работни единица (ГРЕ) процентова група 2: (> 0 — < 25), (≥ 25 — < 50), (≥ 50 — < 75), (≥ 75 — < 100), (100)  

Променливи относно земята 
Общ размер на 

основните 
площи 

От които сертифицирани за 
биологично земеделие и/или в 

процес на преминаване към 
биологично земеделие 

ИЗП хектари хектари 

– Обработваема земя хектари хектари 

– – Зърнено-житни култури за зърнопроизводство (включи
телно семена) 

хектари хектари 

– – – Обикновена пшеница и лимец хектари хектари 

– – – Твърда пшеница хектари хектари 

– – – Ръж и смеси от зимни зърнено-житни култури 
(смес от ръж и пшеница) 

хектари  

– – – Ечемик хектари  

– – – Овес и смеси от пролетни зърнено-житни култури 
(смес от зърнени култури, различна от смес от ръж 
и пшеница) 

хектари  

– – – Царевица за зърно и смес от зърно и кочани хектари  
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Променливи относно земята 
Общ размер на 

основните 
площи 

От които сертифицирани за 
биологично земеделие и/или в 

процес на преминаване към 
биологично земеделие 

– – – Тритикале хектари  

– – – Сорго хектари  

– – – Други зърнено-житни култури, некласифицирани 
другаде (елда, просо, канарено семе и т.н.) 

хектари  

– – – Ориз хектари  

– – Зърнено-бобови и протеинови култури за зърнопроизвод
ство (включително семена и смеси от житни и бобови кул
тури) 

хектари хектари 

– – – Фуражен грах — зърно, фасул и сладка лупина хектари  

– – Кореноплодни култури хектари хектари 

– – – Картофи (включително картофи за семе) хектари хектари 

– – – Захарно цвекло (с изключение на семена) хектари хектари 

– – – Други кореноплодни култури, некласифицирани 
другаде 

хектари  

– – Технически култури хектари хектари 

– – – Маслодайни семена хектари хектари 

– – – – Семена от рапица и репица хектари  

– – – – Слънчогледово семе хектари  

– – – – Соя хектари хектари 

– – – – Ленено семе (маслодаен лен) хектари  

– – – – Други маслодайни култури, некласифици
рани другаде 

хектари  

– – – Влакнодайни култури хектари  

– – – – Лен (влакнодаен) хектари  

– – – – Коноп хектари  

– – – – Памук хектари  

– – – – Други влакнодайни култури, некласифици
рани другаде 

хектари  

– – – Тютюн хектари  

– – – Хмел хектари  

– – – Ароматни и медицински растения и подправки хектари  

– – – Енергийни растителни култури, некласифицирани 
другаде 

хектари  

– – – Други технически култури, некласифицирани дру
гаде 

хектари  
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Променливи относно земята 
Общ размер на 

основните 
площи 

От които сертифицирани за 
биологично земеделие и/или в 

процес на преминаване към 
биологично земеделие 

– – Фуражни култури от обработваема земя, прибрани на зе
лено 

хектари хектари 

– – – Временни треви и пасища хектари хектари 

– – – Бобови култури, прибирани на зелено хектари хектари 

– – – Силажна царевица хектари  

– – – Други зърнено-житни култури, прибрани на зелено 
(с изключение на силажна царевица) 

хектари  

– – – Други фуражни култури от обработваема земя, не
класифицирани другаде 

хектари  

– – Пресни зеленчуци (включително дини и пъпеши) и ягоди хектари хектари 

– – – Пресни зеленчуци (включително дини и пъпеши) и 
ягоди, отглеждани в ротация с градински култури 
(градински зеленчуци) 

хектари  

– – – Пресни зеленчуци (включително дини и пъпеши) и 
ягоди, отглеждани в ротация с неградински култури 
(полски зеленчуци) 

хектари  

– – Цветя и декоративни растения (с изключение на тези от 
разсадници) 

хектари  

– – Посевен и посадъчен материал хектари хектари 

– – Други култури от обработваема земя, некласифицирани 
другаде 

хектари  

– – Угари хектари  

– Постоянно затревени площи хектари хектари 

– – Пасища и ливади, с изключение на слабо продуктивни па
сища 

хектари хектари 

– – Слабо продуктивни пасища хектари хектари 

– – Постоянно затревени площи, неизползвани повече за 
производство и подлежащи на субсидиране 

хектари  

– Трайни насаждения (включително млади и временно изоставени 
насаждения, с изключение на площите за производство на про
дукция само за собствена консумация) 

хектари хектари 

– – Овощни, ягодоплодни култури и черупкови (с изключение 
на цитрусови, лозя и ягоди) 

хектари хектари 

– – – Семкови плодове хектари  

– – – Костилкови плодове хектари  

– – – Плодове от субтропичния и тропичния климатичен 
пояс 

хектари  

– – – Ягодоплодни култури (с изключение на ягоди) хектари  

– – – Черупкови хектари  
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Променливи относно земята 
Общ размер на 

основните 
площи 

От които сертифицирани за 
биологично земеделие и/или в 

процес на преминаване към 
биологично земеделие 

– – Цитрусови плодове хектари хектари 

– – Лозя хектари  

– – – Лозя с винени сортове грозде хектари хектари 

– – – – Лозя със сортове грозде, отглеждани за вина 
със защитено наименование за произход 
(ЗНП) 

хектари  

– – – – Лозя със сортове грозде, отглеждани за вина 
със защитено географско указание (ЗГУ) 

хектари  

– – – – Лозя със сортове грозде, отглеждани за други 
вина, некласифицирани другаде (без ЗНП/ 
ЗГУ) 

хектари  

– – – Лозя с десертни сортове грозде хектари  

– – – Лозя със сортове грозде за стафиди хектари  

– – Маслини хектари хектари 

– – Разсадници хектари  

– – Други трайни насаждения, включително други трайни на
саждения за консумация от човека 

хектари  

– – – Коледни елхи хектари  

– Семейни градини хектари  

Друга земя на стопанството хектари  

– Неизползвана земеделска земя хектари  

– Горски площи хектари  

– – Дървесни култури с кратък цикъл на ротация хектари  

– Други земи (земи, заети от постройки, стопански дворове, пъ
тища, езера и други неплодородни земи) 

хектари  

Специални площи на земеделското стопанство   

– Култивирани гъби хектари  

ИЗП под стъклено или високо достъпно покритие хектари  

– Зеленчуци, включително дини, пъпеши и ягоди под стъклено или 
високо достъпно покритие 

хектари хектари 

– Цветя и декоративни растения (с изключение на тези от разсад
ници) под стъклено или високо достъпно покритие 

хектари  

– Други култури от обработваема земя под стъклено или високо 
достъпно покритие 

хектари  

– Трайни насаждения под стъклено или високо достъпно покритие хектари  

– Друга ИЗП под стъклено или високо достъпно покритие, некла
сифицирана другаде 

хектари  
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Променливи относно земята 
Общ размер на 

основните 
площи 

От които сертифицирани за 
биологично земеделие и/или в 

процес на преминаване към 
биологично земеделие 

Напояване на обработваеми площи на открито   

– Общо поливни площи хектари   

Променливи относно селскостопанските животни Общ брой 
животни 

От които сертифицирани за 
биологично земеделие и/или в 

процес на преминаване към 
биологично земеделие 

Животни от рода на едрия рогат добитък  глави 

– Животни от рода на едрия рогат добитък под едногодишна въз
раст 

глави  

– Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст между една 
и под две години 

глави  

– – Мъжки животни от рода на едрия рогат добитък на въз
раст между една и под две години 

глави  

– – Юници на възраст между една и под две години глави  

– Мъжки животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и 
повече години 

глави  

– Женски животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две 
и повече години 

глави  

– – Юници на възраст две и повече години глави  

– – Крави глави  

– – – Млекодайни крави глави глави 

– – – Немлекодайни крави глави глави 

– – – Биволици глави да/не 

Овце и кози   

– Овце (всички възрасти) глави глави 

– – Женски за разплод глави  

– – Други овце глави  

– Кози (всички възрасти) глави глави 

– – Женски за разплод глави  

– – Други кози глави  

Свине  глави 

– Прасета с живо тегло под 20 килограма глави  

– Свине за разплод с тегло 50 килограма и повече глави  

– Други свине глави  
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Променливи относно селскостопанските животни Общ брой 
животни 

От които сертифицирани за 
биологично земеделие и/или в 

процес на преминаване към 
биологично земеделие 

Домашни птици  глави 

– Бройлери глави глави 

– Кокошки носачки глави глави 

– Други домашни птици глави  

– – Пуйки глави  

– – Патици глави  

– – Гъски глави  

– – Щрауси глави  

– – Други домашни птици, некласифицирани другаде глави  

Зайци   

– Женски за разплод глави  

Пчели кошери  

Елени да/не  

Животни, отглеждани за кожа да/не  

Селскостопански животни, некласифицирани другаде да/не    
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

Теми и подробни теми в рамките на модулните данни 

Модул Тема Подтема 

Работна сила и други 
доходоносни дейности 

Управление на земеделското стопан
ство 

Стопанин 

Вложен труд 

Балансирано участие на жените и мъжете 

Мерки за безопасност, включително план за безопас
ността на земеделското стопанство 

Работна ръка от семейството Вложен труд 

Брой на участващите лица 

Балансирано участие на жените и мъжете 

Работна ръка извън семейството Вложен труд 

Брой на заетите лица 

Балансирано участие на жените и мъжете 

Временно наета работна ръка в стопанството 

Вложен труд от изпълнители по договори  

Други доходоносни дейности, пряко 
свързани със земеделското стопанство 

Видове дейности 

Значимост за земеделското стопанство 

Вложен труд  

Други доходоносни дейности, несвър
зани пряко със земеделското стопан
ство 

Вложен труд 

Развитие на селските 
райони 

Земеделски стопанства, подпомогнати 
по мерки за развитие на селските 
райони 

Консултантски услуги, услуги по управление на сто
панство и услуги по заместване в стопанство 

Развитие на стопанствата и предприятията 

Схеми за качество за селскостопански продукти и 
храни 

Инвестиции в материални активи 

Възстановяване на потенциала за селскостопанско 
производство, който е увреден поради природни бед
ствия и катастрофални събития, и въвеждане на под
ходящи превантивни мерки 

Инвестиции в развитието на горските райони и по
добряване на жизнеспособността на горите 

Плащания за агроекология и климат 

Биологично земеделие 

Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива 
за водите 
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Модул Тема Подтема   

Плащания за райони, изправени пред природни или 
други специфични ограничения 

Хуманно отношение към животните 

Управление на риска 

Сгради за животни и 
управление на оборския 
тор 

Сгради за животни Помещения за едър рогат добитък 

Помещения за свине 

Помещения за кокошки носачки 

Използване на хранителни елементи и 
оборски тор в стопанството 

Наторена ИЗП 

Оборски тор, изнесен от и внесен в земеделското сто
панство 

Различни от оборския тор органични торове и то
рове, на базата на отпадъци 

Техники за торене с оборски тор Време за смесване по вид на разпръскването 

Съоръжения за оборски тор Съоръжения и капацитет за съхранение на оборски 
тор 

Напояване Практики за напояване Наличие на напояване 

Методи за напояване 

Източници на вода за напояване 

Технически параметри на напоителните съоръжения 

Насаждения, напоявани в продълже
ние на 12-месечен период 

Зърнено-житни култури за производство на зърно 

Зърнено-бобови култури и протеинови култури за 
производство на зърно 

Кореноплодни култури 

Технически култури 

Фуражни култури от обработваема земя, прибрани 
на зелено 

Други култури от обработваема земя 

Постоянно затревени площи 

Трайни насаждения 

Практики за управление 
на почвите 

Практики за управление на почвите 
върху площи на открито 

Методи на обработка на почвата 

Почвена покривка на обработваема земя 

Ротация на културите върху обработваема земя 

Екологично насочена площ 
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Модул Тема Подтема 

Машини и оборудване Машини Интернет оборудване 

Базови машини 

Използване на прецизно земеделие 

Машини за управление на животновъдството 

Съхранение за селскостопански продукти 

Оборудване Оборудване за производство на енергия от възобно
вяеми източници в земеделските стопанства 

Овощни градини Семкови плодове Ябълки: Площ по възраст на насажденията 

Ябълки: Площ по гъстота на дърветата 

Круши: Площ по възраст на насажденията 

Круши: Площ по гъстота на дърветата 

Костилкови плодове Праскови: Площ по възраст на насажденията 

Праскови: Площ по гъстота на дърветата 

Нектарини: Площ по възраст на насажденията 

Нектарини: Площ по гъстота на дърветата 

Кайсии: Площ по възраст на насажденията 

Кайсии: Площ по гъстота на дърветата 

Цитрусови плодове Портокали: Площ по възраст на насажденията 

Портокали: Площ по гъстота на дърветата 

Дребни цитрусови плодове: Площ по възраст на на
сажденията 

Дребни цитрусови плодове: Площ по гъстота на дър
ветата 

Лимони: Площ по възраст на насажденията 

Лимони: Площ по гъстота на дърветата 

Маслини Площ по възраст на насажденията  

Площ по гъстота на дърветата 

Десертно грозде и грозде за стафиди Десертно грозде: Площ по възраст на насажденията  

Десертно грозде: Площ по гъстота на лозите  

Грозде за стафиди: Площ по възраст на насажденията  

Грозде за стафиди: Площ по гъстота на лозите 
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Модул Тема Подтема 

Лозя Грозде за вино Площ и възраст  

Сортове грозде Брой сортове   

Код и площ   
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

Изисквания за точност 

Основните данни (през 2023 и 2026 г.) и модулните данни трябва да бъдат статистически представителни за съответните 
съвкупности от земеделски стопанства, както е определено в таблицата с изискванията за точност по-долу, на равнището 
на регионите по NUTS 2 по отношение на големината и вида на земеделските стопанства, съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1217/2009 на Съвета (1), Делегиран регламент (ЕС) № 1198/2014 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 
2015/220 на Комисията (2). 

Изискванията за точност се прилагат спрямо променливите в таблицата по-долу. 

Данните при разширяването на рамката през 2020 г. трябва да бъдат статистически представителни за съответната 
съвкупност на равнището на регионите по NUTS 2, както е определено в таблицата с изискванията за точност по-долу. 

Освен това определените в таблицата изисквания за точност се прилагат спрямо всички региони по NUTS 2 с най-малко: 

—  5 000 земеделски стопанства в съответната съвкупност за модулите „Овощни градини“ и „Лозя“, 

—  10 000 земеделски стопанства в съответната съвкупност за основните данни, за всички други модули и за данните 
при разширяването на рамката. 

За региони по NUTS 2 с по-малко земеделски стопанства определените в таблицата изисквания за точност се прилагат 
спрямо свързаните региони по NUTS 1 с най-малко: 

—  500 земеделски стопанства в съответната съвкупност за модулите „Овощни градини“ и „Лозя“, 

—  1 000 земеделски стопанства в съответната съвкупност за основните данни, всички други модули и данните при 
разширяването на рамката. 

Изисква се точност на национално равнище от максимум 5 % относителна стандартна грешка за онези променливи на 
модулите „Овощни градини“ и „Лозя“, спрямо които не е приложимо никакво изискване за точност за регионите по 
NUTS 2 и NUTS 1. 

Изисква се точност на национално равнище от максимум 7,5 % относителна стандартна грешка за всички променливи на 
останалите модули, спрямо които не е приложимо никакво изискване за точност за регионите по NUTS 2 и NUTS 1. 

Таблица с изискванията за точност 

Съответна съвкупност Променливи, спрямо които се прилагат изиск
вания за точност Присъствие в съответната съвкупност 

Относителна 
стандартна 

грешка 

Основни данни през 2023 и 2026 г. и 

Модул „Работна сила и други доходоносни дейности“ 

Така както са определени в член 5 за 
основните данни и в член 7 за модул 
„Работна сила и други доходоносни 
дейности“ 

Променливи относно земята 

— Зърнено-житни култури за зърно
производство (включително семена) 

—  Маслодайни семена 

—  Фуражни култури от обработваема 
земя 

—  Пресни зеленчуци (включително дини 
и пъпеши), ягоди, цветя и декора
тивни растения (с изключение на тези 
от разсадници) 

— Постоянно затревени площи, с изклю
чение на слабо продуктивни пасища  

7,5 % или повече от променли
вата в региона 

< 5 % 
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Съответна съвкупност Променливи, спрямо които се прилагат изиск
вания за точност Присъствие в съответната съвкупност 

Относителна 
стандартна 

грешка 

— Плодове, ягодоплодни култури, че
рупкови и цитрусови плодове (с из
ключение на грозде и ягоди) 

—  Грозде 

—  Маслини 

Променливи относно селскостопанските 
животни 

—  Млекодайни крави 

—  Немлекодайни крави 

— Други животни от рода на едрия ро
гат добитък (животни от рода на 
едрия рогат добитък под едногоди
шна възраст, животни от рода на 
едрия рогат добитък на възраст между 
една и под две години, мъжки жи
вотни от рода на едрия рогат добитък 
на възраст две и повече години, 
юници на възраст две и повече го
дини) 

— Свине за разплод с тегло 50 кило
грама и повече 

— Прасенца с живо тегло под 20 кило
грама и други прасета 

—  Овце и кози 

—  Домашни птици 

7,5 % или повече от животин
ските единици в региона и 5 % 
или повече от променливата за 
страната 

< 5 % 

Основни данни за разширяването на рамката през 2020 г. 

Така както са определени в член 6 Променливи относно земята 

—  Обработваема земя 

— Постоянно затревени площи, с изклю
чение на слабо продуктивни пасища 

—  Трайни насаждения 

7,5 % или повече от ИЗП в ре
гиона 

< 7,5 % 

Променливи относно селскостопанските 
животни 

—  Общо животински единици 

5 % или повече от променливата 
за страната 

< 7,5 % 

Модул „Развитие на селските райони“ и 

Модул „Машини и оборудване“ 

Така както са определени в член 7 Променливи относно земята, както за мо
дула „Работна сила и други доходоносни 
дейности“ 

7,5 % или повече от ИЗП в ре
гиона 

< 7,5 % 

Променливи относно селскостопанските 
животни, както за модула „Работна сила 
и други доходоносни дейности“ 

7,5 % или повече от животин
ските единици в региона и 5 % 
или повече от променливата за 
страната 

< 7,5 % 

Модул „Сгради за животни и управление на оборския тор“ 

Подгрупата от съвкупността на земе
делските стопанства, определена в 
член 7, с поне един от следните еле
менти: животни от рода на едрия ро
гат добитък, свине, овце, кози, до
машни птици 

Променливи относно селскостопанските 
животни, както за модула „Работна сила 
и други доходоносни дейности“ 

7,5 % или повече от животин
ските единици в региона и 5 % 
или повече от променливата за 
страната 

< 7,5 % 
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Съответна съвкупност Променливи, спрямо които се прилагат изиск
вания за точност Присъствие в съответната съвкупност 

Относителна 
стандартна 

грешка 

Модул „Напояване“ 

Подгрупата от съвкупността на земе
делските стопанства, определена в 
член 7, с поливна площ 

Променливи относно земята 

—  Общо поливни площи 

7,5 % или повече от ИЗП в ре
гиона 

< 7,5 % 

Модул „Практики за управление на почвите“ 

Подгрупата от съвкупността на земе
делските стопанства, определена в 
член 7, с обработваема земя 

Променливи относно земята 

—  Обработваема земя 

7,5 % или повече от ИЗП в ре
гиона 

< 7,5 % 

Модул „Овощни градини“ 

Подгрупата от съвкупността на земе
делските стопанства, определена в 
член 7, със стойности на променли
вите за отделните овощни градини, 
спазващи прага, посочен в член 7, па
раграф 5 

Променливи относно овощните градини 

— Променливите относно овощните гра
дини с ябълки, круши, кайсии, пра
скови, нектарини, портокали, дребни 
цитрусови плодове, лимони, маслини, 
лозя за десертно грозде и за стафиди, 
които спазват прага, посочен в член 7, 
параграф 5 

5 % или повече от ИЗП в ре
гиона 

< 7,5 % 

Модул „Лозя“ 

Подгрупата от съвкупността на земе
делските стопанства, определена в 
член 7, с грозде за вино 

Променливи относно лозята 

—  Грозде за вино 

5 % или повече от ИЗП в ре
гиона 

< 7,5 %   

7.8.2018 г. L 200/29 Официален вестник на Европейския съюз BG    


	РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1091 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юли 2018 година относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (текст от значение за ЕИП) 

