
 

 

Пилотен проект - Разработване на набор от инструменти за 

фермерите за практики за интегрирано управление на вредителите в 

целия Съюз (EC/DG AGRI) 

Отворена покана за представяне на казуси 

В контекста на пилотния проект, провеждан за Европейската комисия/ГД "Земеделие 

и развитие на селските райони", обявяваме открита покана за представяне на казуси, 

които да бъдат включени в текущото проучване.  

Въпреки че пестицидите се използват за да защитават културите, те могат да имат и 

отрицателно въздействие, например върху човешкото здраве и околната среда. Ето защо 

пестицидите и тяхната употреба са строго регулирани на европейско и национално равнище. 

Освен това Европейската комисия допринася за налагането на устойчива употреба на пестициди 

чрез Директива 2009/128/ЕО (Директива за устойчива употреба - ДУУ), която, наред с 

другото, насърчава използването и прилагането на техники за интегрирано управление на 

вредителите (ИУВ); и чрез Общата селскостопанска политика, която включва инструменти, 

подпомагащи прилагането на принципите на ИУВ, установени в Директивата за ДУУ. 

Основната цел на текущия пилотен проект е да предостави основни познания за най-

обещаващите начини, които биха могли да помогнат на земеделските стопани, лицата, 

предоставящи съвети в областта и политиците да намалят зависимостта от употребата на 

пестициди в целия ЕС, в съответствие с препоръките на стратегията на Европейската комисия 

"От фермата до вилицата" и в контекста на "Зелената сделка". 

Специфичните цели на пилотния проект са:  

1. Да се предостави изчерпателно описание на наличните към момента подходи 

за прилагане (напр. политики, селскостопански практики, технологии, инициативи на 

частния сектор, като например сертифициране) за намаляване на зависимостта от 

употребата на пестициди. В рамките на проучването ще бъде направен опис на най-

подходящите инструменти, политики и насоки, разработени и използвани в държавите 

членки, мониторинг и прогнозиране на вредителите и болестите, технологии (напр. 

биологичен контрол на вредителите чрез използване на микроорганизми/вируси, 

феромони, растителни екстракти) и алтернативни практики (напр. сеитбооборот, 

междинни култури, смесени култури, нехимично плевене, прецизно земеделие, 

устойчиви сортове, подпомагане на полезните организми). Описанието ще включва 

инициативи на частния сектор и други публични политики, които насърчават и 

подкрепят намаляването на зависимостта от употребата на пестициди. 

2. Да се оцени потенциалът на подходите, идентифицирани в цел 1, за намаляване 

на зависимостта от употребата на пестициди и да се докаже тяхната ефективност, както 

и пречките (реални или предполагаеми), които ограничават използването им. По-

специално, проучването ще изброи и оцени пречките и ще обясни техните корени и 

възможните начини за преодоляването им. Проучването ще разгледа по-специално 

следните фактори и ограничения: 

- Икономически аспекти (напр. допълнителни разходи спрямо добавена 

стойност), свързани с агроекологични променливи фактори (напр. климатични, 

регионални, специфични за културите фактори), включително управление на 

риска (при наличие или отсъствие на застрахователни схеми за загуби на добив 

или влошаване на качеството, свързани с вредители); 

- Други аспекти, свързани със знанията, наличието и достъпността на 

информацията, наличните или настъпващи технологии; и 

- Взаимоотношения между земеделските стопани и другите участници в 

хранителната верига. 

3. Да предложи конкретни стратегии за разширяване на добрите практики в целия 

ЕС;  



 

 

4. Да се създаде база данни за целия ЕС, съдържаща съответната информация и 

насоки, които да позволят на земеделските стопани и консултантските служби да 

намалят зависимостта си от употребата на пестициди, и да се определи подходяща 

комуникационна стратегия за възможно най-широко разпространение на информацията 

в ЕС.  

Заключенията от проучването следва да предоставят полезна информация за бъдещи действия 

на равнище ЕС и държави членки, включително за прилагането на ОСП след 2020 г. 

В този контекст особено внимание ще бъде отделено на интегрираното управление на 

вредителите, както е определено в ДУУ и в насоките на държавите-членки. Ще бъдат 

използвани разнообразни методи за събиране на данни, които да допринесат за четирите теми 

на проучването, включително проучвания на казуси (конкретни случаи). 

Цели и времева рамка на казусите 

 

Ще бъдат проведени 12 проучвания на конкретни казуси с цел да се изяснят начините за 

намаляване на зависимостта от употребата на пестициди въз основа на конкретни 

примери за въвеждане на съществени мерки и/или политики за ИПП след 2010 г. Особено 

внимание ще бъде обърнато на осемте принципа на ИПП (посочени в приложение III към ДУУ) 

и начина, по който те са били въведени. 

Настоящата покана за казуси е насочена към различни участници, които осъществяват 

дейност в тази област, включително земеделски стопани, консултанти, изследователски и/или 

технологични институти, както и компетентни органи.  

• Проучванията на конкретни казуси ще се извършват на доброволна основа и ще се 

състоят в дискусии и обмен на мнения с екипа на проучването, като се акцентира върху 

условията, пречките и движещите сили, които са изиграли роля за намаляване на 

зависимостта от употребата на пестициди. Особено внимание ще бъде обърнато на 

пречките, които биха могли да обезкуражат земеделските стопани да действат, както и 

на начините, по които тези пречки са били или могат да бъдат преодолени. 

• Проучванията на конкретни случаи ще обхващат дейности в държавите-членки на ЕС, 

но не само. Инициативи, предприети извън ЕС, също са поканени да участват в тази 

отворена покана;  

• Проучванията на конкретни случаи ще бъдат проведени в периода май-септември 2021 

г;  

• За всеки казус ще бъде изготвен доклад, който ще бъде публично разпространен в края 

на пилотния проект1. 

Ако проявявате интерес към тази отворена покана, моля, попълнете формуляра на 

следващата страница и ни го изпратете обратно до 21/04/2021. За допълнителна информация 

ви каним да посетите уебсайта на проекта на адрес https://agrilpm.eu/ или да се свържете с нас 

на адрес agriipm@arcadia-international.net. 

 
1 В съответствие със задълженията за защита на данните и поверителност, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 
(Общ регламент относно защитата на данните). 

https://agrilpm.eu/
mailto:agriipm@arcadia-international.net


 

 

Пилотен проект - Разработване на набор от инструменти за 

фермерите за практики за интегрирано управление на вредителите в 

целия Съюз (EC/DG AGRI) 

Отворена покана за казуси 

 

Наименование на проекта:………………………………………………………………………………………… 

Координати на ръководителя на проекта: ………………………………………………………………………… 

Целеви вредители: …………………………………………………………………………….……….……….……………. 

Целеви култури: ………………………………………………………………………………….……………………………… 

Географски обхват: …………………………………………………………………………………….…………………… 

Цели: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Дата на започване: …………………………………………………………………………………….………………………. 

Бюджет на инициативата: ………………………………………………………………………………….…………….. 

Участници в проекта (включително описание на типологията на стопанствата): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Описание на инициативата (максимум 1/2 страница): 

 

 

 

 

Наблюдаваните до момента резултати (максимум 1/2 страница): 

 

 

 

 

Фактори за успех, срещнати затруднения, пречки и ограничения на инициативата 

(максимум 1/2 страница): 

 

 

 

 

Мотиви за участие в отворената покана (максимум 1/2 страница): 

 

 

 

 

Моля, изпратете попълнения формуляр на agriipm@arcadia-international.net до 

21/04/2021. За допълнителна информация ви каним да посетите уебсайта на 

проекта AGRI IPM. 

mailto:agriipm@arcadia-international.net
https://agrilpm.eu/
https://agrilpm.eu/

