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1. Увод 

 

Целта на настоящия доклад е да изследва и опише състоянието на 

приоритетните икономически сектори, капацитета за растеж и възможностите за  

прилагане на иновативни технологии в земеделието на територията на сдружение 

„Местна инициативна група - Попово", обл. Търговище, а също така да спомогне 

формирането на адекватни политики за тяхното устойчиво прилагане.  

Темата на проучването пряко кореспондира с приоритет 1 „Подобряване на 

конкурентноспособността на земеделските и горските стопанства и преработващата 

промишленост и насърчаване на новаторските технологии в тези сектори", специфична 

цел 1.1. „Подпомагане на модернизацията и технологичното обновяване на 

земеделските стопанства, чрез прилагане на иновативни технологии в земеделието" от 

одобрената стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за 

територията на сдружение „Местна инициативна група - Попово". Съгласно 

„Описанието на иновативните характеристики на стратегията”, нейния иновативен 

характер ще бъде оценяван и по отношение на технологиите в земеделските 

стопанства и възможността за внедряване на иновативната технология „прецизно 

земеделие”. Прецизното земеделие има голям потенциал в развиването на 

икономически и екологични ползи, които се изразяват в намаляване на употребата на 

вода, торове, препарати, труд и оборудване. Смисълът на прилагането на този подход 

от земеделските стопани е вземане на правилни управленски решения в селското 

стопанство на базата на променливите характеристики на земята. Проучването ще 

подпомогне процеса на оценка на стратегията по отношение на иновациите в 

земеделските стопанства на територията на МИГ „Попово”. 

 

2. Методология и информационно осигуряване на изследването  

 

Докладът представя информация, изводи и препоръки, които да бъдат полезни и 

да послужат за доброто управление на дейността на МИГ „Попово”, на 

заинтересованите страни сред местната общност и на потенциалните бенефициенти с 

проекти към мерките свързани с иновации и земеделие от стратегията за Водено от 

общностите местно развитие (ВОМР) на сдружение „Местна инициативна група 

Попово“, одобрена със споразумение № РД 50-142/21.10.2016  г. по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 



  

  

 

 

3 

развитие“ във връзка с изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 

Методологията на изследването на инвестиционните възможности на съвременната 

община в случая територията на МИГ „Попово”, в настоящия доклад се основава на 

редица подходи и методи, по-конкретно на системния подход и метода на анализа и 

синтеза, метода на наблюдението, както и на аналитичен статистически метод. 

 Информационното осигуряване на анализа се основава на проучването и 

синтезирането на първична и вторична информация - монографии, статии и доклади на 

български и чужди автори в областта на регионалната икономика, планирането, 

управлението, прецизното земеделие. Проучени са документи, резултати от проведени 

специализирани проучвания, тематични издания, както и информация от официални 

интернет източници за добри практики. Използвана е информация от Националния 

статистически институт, Териториално статистическо бюро, Бюро по труда Попово, 

община Попово, сдружение „Местна инициативна група Попово”.  

 

3. Икономика 

 
Икономическото развитие или икономическият облик на територията на Местна 

инициативна група „Попово”, припокриваща в реални граници община Попово, се 

характеризира с различна динамика. Сравнявайки я със средната за държавата или 

останалите общини в Североизточен район на планиране е в недостатъчна степен 

благоприятна. Сама по себе си общината се нарежда на 81-82-ро място сред 264-те 

български общини по индекс на БВП. МИГ-територията е със сравнително ниска 

гъстота за брой фирми – около 22 на 1000 жители, в сравнение със средната за 

страната 31 или със средната гъстота на фирми за Североизточен район около 29. 

Преобладаваща част от предприятията на територията на МИГ „Попово” са микро, с 

брой на наетите под 10 човека, съставляват 89 %. Водещ стопански отрасъл на 

територията е преработелната промишленост. Основна предпоставка за повишаване 

на конкурентоспособността на предприятията е успешното извършване на 

инвестиционни дейности. Инвестирането на средства води до промяна на основните 

характеристики, а от там и на икономическото поведение на компаниите в 

заобикалящата ги среда. 
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Икономиката на територията е формирана и функционира благодарение основно на 

три сектора: Преработвателна промишленост, земеделие, търговия и услуги. Трите 

заедно осигуряват ангажираност на около 70 % от наетите лица, 95 % от нетните 

приходи от продажби, 92 % от стойността на дълготрайните материални активи. 

Заплащането на труда в сферата на преработвателната промишленост и селското 

стопанство се доближават най-много до средното за страната, за разлика от други 

сфери, като например търговията, където е чувствително по-ниско. Наблюдават се и 

други  специфики: 

 Преработвателната промишленост осигурява ангажираност на най-голям дял от 

наетите лица на територията. В този сектор са най-големите предприятия със 

средно 35-36 наети.  Заема първо място по показател „произведена продукция” и 

второ място по показател „нетни приходи от продажби”. 

 В селското, горско и рибно стопанство се осигурява заетост за 15% от наетите 

лица. Заема първо място по показател „стойност на придобитите дълготрайни 

материални активи”, на второ място по показателя „произведена продукция” и на 

трето място по „нетни приходи от продажби”. 

 В търговията и услугите преобладават голям брой малки фирми средно с по 1 до 

3-ма работници. Показателя „нетни приходи от продажби” е на първо място от 

дейността им независимо, че не се правят големи инвестиции. 

         В процеса на прогнозиране относно предприятията и приходите от дейността е 

ползван метод на линейно-регресивен анализ. Поради ограничения брой наблюдения 

назад във времето предоставяни от официалната статистика е препоръчително тази 

базова прогноза да се приема по-скоро с индикативен характер. Наблюдава се темп на 

увеличение на броя предприятия. При запазване на тази тенденция се очаква броя 

предприятия да достигне 1000 до 2032 г., респективно около 53 на 1000 души 

население и отчитане на допустим вариант при тенденция на негативна демографска 

ситуация. Прогнозният брой за всяка от отделните групи се очаква да бъде следния 

при запазване на разпределението на предприятията: 

 

 90 %  - микро;  

 Около 8 % - малки;   

 Около 2 % - средни и големи.  
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Таблица № 1: Прогноза за брой предприятия по големина до 2032 година  

година/брой 2012 2022 2032 

микропредприятия 749 811 901 

малки предприятия 58 68 76 

средни  и големи предприятия 18 21 23 

Източник: НСИ и ТСБ   
 
             Прогнозата за броя предприятия в основните за територията на МИГ „Попово“  

икономически дейности, показва продължаващо силно доминиране на търговията и 

услугите, следвано от селското стопанство и преработващата промишленост. В 

зависимост от макроикономическата конюнктура и потенциала за по-ускорено 

развитие, селското стопанство и свързаната с него преработваща промишленост е 

възможно да покажат по-стабилен ръст.  
 
Таблица № 2:  
Прогноза за брой предприятия по основни икономчиески дейности до 2032 г. 

Година/Брой предприятия 2012 2022 2032 

Селско, горско и рибно 
стопанство  

114 124 138 

Преработваща промишленост  73 80 88 

Търговия и услуги 353 385 428 

Източник: НСИ и ТСБ  

Прогнозният ръст в приходите на предприятията е най-висок в сектора на 

търговията и услугите. Втори и трети по значение са преработващата промишленост и 

селското стопанство. Поради силната свързаност между трите отрасъла, по-слабото 

представяне на селското стопанство би допринесло за спад в приходите на 

предприятията в сферата на преработващата промишленост и търговията. 
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таблица № 3: Прогноза за приходите на предприятията по основни икономчиески 
дейности до 2032 г. 

Приходи на предприятията от икономическа дейност 
(хил. лв.)  

2012 2022 2032 

Селско, горско и рибно стопанство  83 942  158 285  230 638  

Преработваща промишленост  109 165  205 847  299 940  

Търговия и услуги 262 469  494 924  721 155  

Източник: НСИ и ТСБ  

 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна 

инициативна група Попово” е еднофондово финансирана и предлага относително по-

малка като финансово изражение подкрепа в сравние с мерките от Програмата за 

развитие на селските райони на национално ниво или другите оперативни програми. 

Следователно тя по-скоро би следвало да се съсредоточи в насърчаване, подкрепа, 

подпомагане за устойчивост и растеж на земеделския микро и малък бизнес и 

неземеделския микробизнес. Неземеделския микро и малък бизнес към момента е 

устойчиво недиверсифициран и е концентриран предимно в сферата търговията или 

услугите. С цел постигане на по-дългосрочна икономическа жизнеспособност е 

необходимо разширяване на портфолиото за разнообразяване на произвежданите и 

предлагани неземеделски продукти и услуги. Малките и средните предприятия в 

преработвателната промишленост – както на земеделски така и на други продукти, са 

се развили като мащаб и ограниченият финансов размер на проектите в стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ „Попово”, по-скоро не би 

представлявала интерес за тях. 

Икономическият растеж във всяка община, респективно МИГ – територия, се 

реализира под въздействието на комплекс от фактори. Определящо място в 

съвременните условия заемат инвестиционната привлекателност и акумулираните 

ресурси на територията. Евроинтеграцията увеличава както възможностите, така и 

конкуренцията между общините и стопанските субекти за привличане на инвестиции. 

Местните социално-икономически, технологични и екологични условия определят 

сравнителните предимства на общините като територии и следователно – 

възможностите им да привличат и задържат инвеститори. Инвестициите не са 

универсалната рецепта за разрешаване на всички проблеми, стоящи пред МИГ - 

територията, но са мощен импулс за динамизиране развитието на местно ниво. 
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Капитал, постъпил и постъпващ в дадена община, променя качествено икономическия 

ландшафт, като създава заетост, генерира по-висок жизнен стандарт и прави не само 

определен район, а и страната ни част от международното разделение на труда. Това 

налага да се търсят нови възможности  и начини за издигане на техническото, 

технологичното и продуктово ниво. Всяка МИГ - територия се характеризира с уникални 

местни условия, които могат да подпомогнат или възпрепятстват икономическото и 

развитие. Инвестиционните възможности на община и МИГ представляват неразривна 

връзка между потенциала на територията и използването на този потенциал в полза на 

местната общност. Локалното развитие е важно не само за развитието на общините, а 

и за държавата като цяло. В стратегия „Европа 2020”, ключова дума е растеж. Растеж, 

основан на знанието, устойчивостта и приобщаването. За целите на устойчив растеж 

приоритетно е да се стимулира развитието на конкурентна икономика във всяка една 

община. Територията на МИГ, обхващаща една или повече общини е не само 

административно-териториална единица, но и икономически субект и място за бизнес. 

В този аспект, съвременните методи и техники присъщи за функционирането на 

бизнеса могат да допринесат за качественото и устойчиво развитие на МИГ - 

територията. Изграждането на устойчива и привлекателна бизнес среда се обуславя от 

икономическата и политическа обстановка в държавата, от взаимоотношенията между 

общините и националното управление, от информационно-комуникационните 

технологии, от физическата инфраструктура. От друга страна се определя от нивото на 

знанията, опита, от административния капацитет, обусловени от образователно-

квалификационното равнище на хората. 

Инвестицията в иновации е начин за разширяване на местните възгледи и 

преноса на ново знание в областта, с цел подобряване на местната стратегия за 

развитие. Това може да подобри иновативното естество на действията за местно 

развитие и да допринесе към повишена конкурентоспособност на областта чрез: 

изграждане на капацитет и привличане на нови бизнес партньори, както и 

разпространение на иновации, ноу-хау и нови умения. 

4. Земеделие  - развитие на селското стопанство  

Земята е основен ресурс. Над 2/3 от територията на МИГ „Попово”са земеделски 

земи. Превръщането и в частна собственост прави много трудна оценката на 

състоянието и поради прилагането на различни практики. За интензивното използване 

на земята се изискват специални грижи за поддръжане на състоянието и плодородието 

и, за което следва да се извършват различни дейности: 

 обучения на земеделските производители; 
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 оценки на състоянието;  

 специални мероприятия за борба с намаляване на плодородието;  

 борба с опустиняването предвид климатичните промени и т.н.  

 

Растениевъдството на територията се доминира от 3-4 зърнени култури и една 

култура от трайните -  малинови насаждения, които са се увеличили почти двойно. 

Регистрирана е  известна динамика, но като цяло устойчива едва през последните 

години. Развитието на земеделието увеличава потребностите от използването на 

напоителна инфраструктура. Очертава се необходимост от детайлен анализ и оценка 

на съществуващата и определяне на необходимите капацитети, допълнителни 

инвестиции за ремонт или изграждане на нова, както и механизмите за стопанисване, 

за което стратегията се явява като възможност. Стратегията за водено от общностите 

местно развитие би могла да съдейства и допринесе за диверсификация, включително 

чрез въвеждане на иновативни за територията култури, да се избегне пренатоварване 

и изтощаване на почвата, изпадане в зависимост от единични култури, повишен риск от 

неблагоприятни климатични и други природни въздействия. 

4.1. Земеделски територии 

             В общински граници най-голям е делът на обработваемите земи – ниви, които 

заемат повече от половината от цялата площ, 54 % или 44 915 ха. Значително по-

малко са необработваемите земи - пасища, мери, поляни, голини – 7 192 ха. или 8,6 % 

от територията. Ограничени са площите заети от трайни насаждения и оранжерии и 

разсадници. 

 
таблица № 4: Предназначение на земеделските територии, площ и дял от общата площ  

Предназначение на териториите площ (ха.) Дял от площта 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ 53 689 64.46 % 

Обработваеми земи - ниви 44 915 53.92 % 

Необработваеми земи - пасища, мери, поляни, голини 7 192 8.63 % 

Обработваеми земи - трайни насаждения 1 542 1.85 % 

Оранжерии и разсадници 39 0.05 % 
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         Няма наложени ограничения в начина на ползване на земеделската земя, който е 

право на избор на всеки собственик на земята. Фокуса е върху съхраняването на тези 

територии като основен ресурс за развитието и растежа на местната икономика. 

Развитието на система от напоителни съоръжения цели създаване на възможности за 

разнообразяване на монокултурния характер на местното земеделие, най-вече към 

зеленчукопроизводство и увеличаване на добавената стойност от неговата продукция.  

4.2. Земеделски производители и стопани 

Тази група включва всички земеделски производители – физически и юридически 

лица – микро, малки и средни предприятия, земеделски кооперации на територията на 

МИГ-Попово, вкл.  и регистрираното и работещо на територията Местно сдружение на 

зърнопроизводителите от Поповски регион. Групата на земеделските производители 

има основна роля за постигане на целите на СМР в предходния период и остава много 

важна за периода 2014-2020 г., поради характеристиките на територията.  

5.   Прецизно земеделие: интегриран подход 

Прецизното земеделие е иновативен и високотехнологичен подход за ефективно 

управление на културите и процесите в стопанството. Прецизното земеделие 

комбинира с висока ефективност познанията за земята, условията на средата и 

нуждите на културите с високите технологии на съвременния свят. Прецизното 

земеделие е нова за България, популярна концепция за производство. Прецизното 

земеделие, наричано още земеделие според спецификата на обекта, е технология, 

която позволява на производителите да управляват адекватно обработваемите площи 

в зависимост от пространствено диференцирана информация. То е иновативен, 

технологично и информационно базиран, интелигентен подход за идентифициране, 

анализ и управление на променливите за получаване на рентабилно производство с 

оптимална продукция и опазване на ресурсите. Прецизното земеделие може да бъде 

определено като комплексна система, предназначена за оптимизиране на 

селскостопанското производство чрез използване на информация за земеделските 

култури, модерните технологии и методи. Единният подход към прецизно земеделие 

започва с планирането на селскостопанското производство и включва обработка на 

почвата, засяване, прилагането на химикали, събиране на реколтата и последваща 

обработка на почвата след прибиране на реколтата.Прецизното земеделие има голям 

потенциал в развиването на икономически и екологични ползи, които се изразяват в 
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намаляване на употребата на вода, торове, препарати, труд и оборудване. Смисълът 

на подхода е вземането на правилни управленски решения в селското стопанство на 

базата на променливите характеристики на полето и получаване на максимални 

добиви. 

6.  Цели на прецизното земеделие 

Интегрираното прецизно земеделие има 5 основни цели: 

 Повишаване на ефективността на селскостопанско производството; 

 Подобряване на качеството на продукцията; 

 Ефективно използване на химикали; 

 Икономия на енергия; 

 Опазване на почвата и подпочвените води. 

7.  Път към успеха на прецизното земеделие 

За да успее прецизното земеделие, то трябва да се базира на съвкупността от  три 

основни елемента: 

 Информация; 

 Технология; 

 Управление. 

Информацията е най-ценният ресурс за земеделските производители. Достоверната, 

навременна и точна информация е важна за всички етапи на производство - от 

планирането до обработката на почвата след прибиране на продукцията. 

Информацията включва характеристиките на културите, свойствата на почвата, 

изискванията за употреба на торовете, популация на плевелите, данни за добивите.  

Следователно земеделските производители, ползващи технологията на прецизното 

земеделие трябва да търсят и използват информацията във всеки етап. 

Съвременните технологии са втората стъпка към успеха. Бързото развитие на новите 

технологии и земеделецът  трябва да вървят в крак с промените, които могат да 

допринесат ползи за производството. Компютърът е пример на такива технология  и 

може да помогне на фермерите по-ефективно обработват и използват информация. 

Компютърните програми, електронните таблици, бази данни, географските 

информационни системи (GIS) и други видове приложен софтуер отдавна са 

разработени и се предлагат на свободния пазар. Глобалната система за 

позициониране (GPS) дава на земеделските производители възможността да се 

определи конкретното местоположение на терена с точност до няколко сантиметра. 
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Използвайки данните за позициониране, земеделският производител може да използва 

функцията GIS за картографиране на полетата. В момента съществуват или са в 

стадии на развитие специални сензори, които могат да показват състоянието на 

почвата, условията, състоянието на посевите и процеса на събиране на реколтата и 

предоставят данни, които се използват за коригиране или контролни операции. 

7.1. Глобална навигационна сателитна система (GNSS) и  

7.2. Глобална система за позициониране (GPS) 

GNSS обединява всички навигационни системи – американската GPS с 32 сателита, 

руската GLONASS  с 24 сателита, помощните WAAS, EGNOS и MSAS със сателити в 

геостационарна орбита и бъдещите проекти на Европа и на Китай - съответно GALILEO 

и COMPASS. Едновременното получаване на сигнали от двете действащи в момента 

навигационни системи (GPS и GLONASS) подобрява точността на информацията. 

Системата от спътници за глобално позициониране излъчват сигнали, които 

позволяват да се изчисли точното местоположение на GPS-приемници и GLONASS-

приемници. Тази информация се предоставя в реално време, което означава, че 

непрекъснато по време на движение се получава информация за местоположението на 

приемника. Сателитните системи използват метода на триангулация и локализират 

потребителя чрез изчисления върху информация от няколко сателита. Всеки спътник 

излъчва кодирани сигнали на точни интервали. Приемникът конвертира информацията 

от сигналите в оценка за позиция, скорост и време. Точната информация за позицията 

по всяко време позволява параметрите на почвата и културите да бъдат картирани. 

Поставени в полето или монтирани на техника, GPS-приемниците дават информация 

на потребителите от определени места. 

7.3. Географски информационни системи (GIS) 

Те представляват компютърен хардуер и софтуер, който използва атрибути и данни за 

местоположението, за да произвежда карти. Файловете с атрибутни данни се създават 

със система за управление на база данни. Тематичните карти представят стойностите 

на един или няколко атрибута от базата данни на картата чрез специфично оцветяване 

или друг тип означаване на регионите, с които са свързани. Важна функция на 

селскостопански GIS е да съхраняват информация за разнородни атрибути в отделни 

слоеве. Пространствените обекти от картите могат да се групират и да се изчислят 

сумарни стойности на свързаните с тях атрибути. Това е процес на райониране или 
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динамично групиране на обектите, което позволява динамичен анализ. Системата има 

за задача да събира, съхранява, анализира и управлява географски данни с цел 

информиране и вземане на решения. GIS има инструменти, които позволяват на 

потребителя да създава интерактивни запитвания , да извършва геокодиране и избор 

на географски обекти, да редактира пространствени обекти и да ги свързва с атрибутни 

данни, да анализира пространствена информация, да редактира данни в картите и да 

представи резултатите от тези функции. 

Мениджмънта съчетава съществуващи вече технологии в една интегрирана система и 

е поредната стъпка към успеха.  

Без добро управление и използване на технологии, прецизното земеделие няма да 

може да бъде определено като ефективно. Земеделските производители е необходимо 

да знаят как да възприемат, тълкуват и оценяват  достоверната информация, как да 

използват  технологиите и да вземат обосновани решения. 

8.  Как би следвало да започне работата по използването на технологията за 
отглеждане на земеделски култури чрез прецизно земеделие? 

 Проверява се наличната информация; 

 Уверявайки се, че разбирате текущата ситуация, внимателно се проверят всички 

полета с данни, карти и се вземат производствени решения; 

 Добавят се данни. Проверява се за повече налична информация;  

 Провеждат се консултации с други производители, особено с тези, които са 

постигнали успех във вашия регион; 

 Разглеждат се наличните технологии. Проверява се кои са валидни за Вашия 

бизнес;  

 Намира се отправна точка.  

Няколко са опорните точки, от които започва работата по технологията за прецизно 

земеделие. Най-често срещаните са:  

 Мониторинг на производителността; 

 Навигация на техниката; 

 Избор на почвени проби за анализ и проверка на полета;  

 Проверяват се резултатите;  

 Проверява се какво работи и какво не;  

 Разработва се стратегия; 

 Приема се решение как да се разшири използването на прецизното земеделие, 

ако е необходимо; 
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 Определя се какви технологии ще използвате в бъдеще. 

 
8.1. Мониторинг на реколтата и картографиране 

В напредналите стопанства добива на зърно се следи непрекъснато чрез измерване на 

потока, който преминава през комбайна и записване на резултатите. Когато комбайнът 

е свързан с GPS-приемник, може да се направи мониторинг на данните и въз основа на 

тях да се изготвят карти. Измерването на реколтата е от важно значение за вземане на 

правилни управленски решения. Освен това почвените характеристики, ландшафта и 

други фактори също трябва да бъдат взети под внимание при тълкуването на данните. 

Ако се използва правилно, информацията за добив на продукцията дава важна обратна 

връзка за оценка на други средства за управление като използвани семена, торове, 

пестициди, обработка на земята и напояване. Тъй като количествата реколта в една 

година могат да бъдат силно повлияни от времето, винаги се препоръчва разглеждане 

на данните за продукцията от няколко поредни години заедно с данните от години с 

екстремни метеорологинчи условия. Това позволява да се определи дали 

наблюдаваните добиви се дължат на управленски решения или са повлияни от 

климата. 

 

8.2. Дистанционно наблюдение и спектрални изображения 

Ефективното управление на земеделските територии изисква система за събиране на 

информация, която действа бързо и е всеобхватна. Дистанционното наблюдение е 

събиране на данни от разстояние и е решение за такава система. Сензорите за 

събиране на данни действат върху сателити или въздухоплавателни средства. 

Благодарение на тях е възможно засичането от разстояние на важни данни за 

състоянието на реколтата – влажност на почвата, наличие на болести и т.н. 

Спектралните изображения, заснети от сателити и самолети могат да осигурят на 

земеделските производители широк спектър от информация за техните обработваеми 

земи. Електронни камери правят снимки с инфрачервена светлина, която корелира с 

важни параметри на средата, например наличие на пясък и глина в почвата - 

механичната структура, което е важно при определяне на точното количество на 

прилагане на вода и химически агенти. Инфрачервени изображения може да се 

използват и за оценка на плевелните покрития и за състоянието на културите. 

Растенията в недостатъчно добро състояние не могат да се охлаждат чрез 

транспирация и листата им прегряват, което се отразява на излъчваната светлина. Не 
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е изненадващо, че зелената светлина, която се отразява на разстояние от хлорофила, 

се използва за оценка на растежа на растенията. Мултиспектралните данни се включва 

в компютърни модели за генериране на карти за областта. Това е една доста 

интелигентна система: ако са сканирани полета с царевица, памук или фъстъци, 

компютърните модели позволяват промяна в интегриране на данните, за да се вземат 

предвид физическите свойства на специфичния вид култура. 

 
8.3. Безжични сензорни мрежи (WSN) 

Повсеместното земеделие  е стъпка към следващото поколение прецизност в 

земеделието. Това е инициатива, с акцент върху прилагането на безжични сензорни 

мрежи - Wireless Sensor Network, (WSN) в различни области на селскостопанския 

сектор. Стремежа е  да засили съществуващите методики на управление в селското 

стопанство чрез използването на сензорни мрежи с ниски разходи, които са 

разпространени в околната среда на земеделските площи и предоставят информация 

за климата, почвите и състоянието на културите. Информацията от сензорите се 

предава върху сателитите, а те я предават на наземните станции, приемниците и 

компютърните системи, за да я обработят. Тази информация има важна връзка със 

специфичните агротехнически правила за отглеждане на културите и е от решаващо 

значение за развитието на системи за вземане на решения. Безжичните сензорни 

мрежи могат да предоставят на стопаните навременна информация чрез установени 

комуникационни мрежи като Интернет, SMS, радио или друг вид връзка. Този подход 

има ценно приложение в селското стопанство. Той може да обхваща разнообразни 

земеделски култури и да осигури оптимално регулиране на прилаганите пестициди, 

торове и поливана вода. За приложението на тези технологии е необходимо развитие 

на стабилна WSN инфраструктура, която улеснява обединяването на метеорологични 

данни от отдалечени земеделски стопанства и създаване на уеб интерфейс, който 

осигурява на земеделския стопанин точна и навременна информация, за да бъде 

подпомогнат във вземането на решения, навсякъде и по всяко време. 

 
8.4. Контролери и системи за управление на инвентара 

Поливането, прилагането на торове и препарати за растителна защита, сеитбата, 

обработката на почвата, прибирането на продукцията и въобще всички необходими за 

отглеждането на реколтата дейности в прецизното земеделие се проследяват и 

контролират чрез системи за управление на оборудването и машините. Знае се какво 

предимство е спестяването на горива за машините, сеитбен материал, вода и 
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препарати, което се получава, ако не се допуска припокриване на обработваните 

площи. В същото време не трябва да има и пропуски на парцели. Това може да се 

постигне със системи за управление на инвентара. Те съдържат лесни за инсталиране 

върху машините контролери, съвместими с работата на GPS-приемниците и дисплей, 

на който се показва картографирана информация от извършваната операция. С тях се 

извършва автоматичен контрол на няколко секции, като се избягват пропуски или 

застъпвания. GPS-приемниците дават информация за навигацията на машината и за 

нейната скорост. Така се знае кои са обработените площи, а според скоростта 

автоматично се регулира налягането на разпръскване на препарата. По този начин се 

постига максимална прецизност и улесняване работата на оператора, като 

едновременно се отчитат икономически и екологични ползи. 

 
8.5. Бордови сензори 

Сензорите, монтирани на селскостопанските машини са част от сензорната мрежа, 

която е в основата на събиране на информация, необходима за прецизното земеделие. 

Предимството при тях е, че по време на движение и опериране на машината се събира 

навременна информация. Най-новите варианти на ултразвукови и оптични сензори, 

поставени върху подходяща част от трактора, комбайна, сеялката или пръскащата 

машина, проследяват движението и засичат разстояние до редовете, до растенията, 

наклон, количество реколта или проследяване на плевели. Прилагането на подобни 

сензори позволява свързване с GPS и управление чрез автопилот, при което 

операциите се извършват с точност до 2 см. Чрез дисплея в кабината операторът 

избира схема за навигация и наблюдава движението на екрана. Информацията от 

сензорите, гарантира работа без допускане на грешки. Спестяват се труд и време, а 

също така е възможен непрекъснат 24-часов цикъл на работа, при необходимост от 

спазване на кратки срокове. 

 

8.6. Стационарни и бордови софтуерни системи  

Разнообразните софтуерни системи за прецизно земеделие включват варианти за 

офиса, за мобилни устройства и за безжични комуникации.  

Стационарните софтуерни системи поддържат системата за управление на събраните 

данни от обработваемите площи и дават възможност различните данни с 

пространствена определеност да се съхраняват в отделни слоеве, които могат да се 

възпроизведат в карта един върху друг. Отделните слоеве могат да представляват 
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информация за използваните сортове семена в различни парцели, която се свързва с 

данните от добива като например: 

 Да показват почвеното съдържание, въз основа на което се изготвят карти за 

торене и поливане;  

 Да показват количествата добиви или друга важна информация, която се 

използва за анализ от системата за управление на решенията; 

 Специализираните в сферата софтуерни системи автоматично калкулират и 

стойността на продукцията, правят отчети за доходите, баланс и други 

финансови отчети. 

Софтуерът за преносими устройства и безжични комуникации се отличава с лесен за 

разбиране и боравене интерфейс. С програмите се борави чрез смартфон, таблет, 

преносим компютър или модем, дисплей и бордови компютър в кабината на трактора, 

комбайна или друг вид селскостопанска техника. Тези устройства имат вградени GPS-

приемници и позволяват позициониране, картиране и получаване на данни чрез 

безжична връзка. С тях в реално време можете да събирате данни от смартфон или от 

машините, които се движат в полето. Тази информация може лесно да се прегледа, 

редактира и анализира, така че да помогне във вземането на решения, независимо 

къде се намирате. Освен това програмите позволяват бързо синхронизиране на 

информацията събрана от полето с тази в стационарните компютри. 

 
8.7. Управление на променливи характеристики (VRT) 

Прецизното земеделие промени начина, по който стопаните възприемат земите си. В 

миналото цялата обработваема площ се приемаше като еднородна единица – ако е 

време за поливане, се полива цялото поле. В действителност обаче не всички части от 

полето имат еднакви нужди. Благодарение на новите технологии стана възможно да се 

мисли по един по-ефективен начин в управлението на земеделските територии. GIS 

свързва пространственото местоположение на части от полетата с информация за 

различни техни показатели (атрибути). Например, привързва атрибутни данни като 

температура, влажност, насекоми, болести и т.н. към места с точни географки 

координати X и Y. GPS пък позволява позиционирането и получаването на 

информация от спътници. Така ранното откриване на всяка промяна в условията и 

нейното локализиране дава ключ към отглеждане на добра реколта. В резултат на тези 

постижения стана възможно прецизното земеделие, основано на напреднали 
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технологии за управление на променливи характеристики, Variable Rate Technologies  

(VRT), т.е. получаване на максимални добиви от всяка част от полето. 

 

8.8. Вземане на почвени проби за прилагане на VRT 

За целите на прецизното земеделие се препоръчва вземането на почвени проби от 

полето. Пробите се вземат на фиксирани разстояния, така че местата с пробовземане 

образуват равномерна мрежа. Всички проби са с информация за местоположението, от 

което са взети и се анализират в лаборатория. Това позволява данните да бъдат 

картографирани. Целта на пробовземането от почвата е да се генерират почвени карти 

за заявки за хранителни вещества. Анализът на пробите показва тяхното съдържание 

на хранителни вещества и така според картата може да се определят количествата 

вода, торове и подобрители, които са пространствено диференцирани променливи. 

Софтуерна система използва картите и данни от GPS-приемници, за да режисира 

дейността на контролерите за доставка на поливана вода, торове или други препарати. 

 

8.9. Управление на автопарка 

Може да се следи местоположението на машините в реално време. Тази информация 

позволява оптимизиране на разходите за гориво, намаляване на грешките при 

обработката, както и предотвратяването на злоупотреби. Допълнително системите 

запазват историята на позициите за всяка една машина и може бързо може да се 

определи, къде се е намирала тя в даден времеви период. Наред с това се съхранява 

и друга ценна информация за работния процес. Регистрира се и записва 

продуктивността на машините, като включва времето на движение и покой.  На дисплея 

операторите могат да отбелязват причините за закъснение при предварително зададен 

период на покой. Тяхното движение може да се наблюдава онлайн и на тази база да се 

взимат навременни решения. Допълнително, чрез безжичния достъп до дисплея е 

възможна диагностика в реално време на евентуални проблеми. Така не е необходимо 

операторът да напуска кабината, което води до пестене на време и по-висока 

ефективност. Повишава се и сигурността, чрез създаване на виртуални геозони и зони 

за алармиране. При излизане на машина извън предварително дефинираните часове 

или зони, системата изпраща SMS до мениджъра, като по този начин предотвратява 

неоторизирано използване или кражби. 
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8.10.  Работа на полето 

Използва се безжична връзка за трансфер на данни и елиминира нуждата от USB 

устройства. Операторите в едно и също поле могат да обменят информация помежду 

си, да минимизират презастъпването и прекомерният разход на материали. Всяка 

машина има възможност за бърз обмен на информация с офиса на линии за 

навигация,  дренажен дизайн, карти с предписание, карти с добива и други, което води 

до по-добро управление на стопанството. 

 

Прецизното земеделие се отличава от традиционното земеделие по нивото си 

на управление. Вместо управлението на цели области или райони като отделна 

единица, управлението на земите в стопанството се персонализира и прецизира за 

малки площи в отделните полета, парцели, физически блокове или масиви. 

9.   Методи: 

За да бъде използвана технологията на прецизното земеделие фермерите трябва да 

изберат и използват необходимото оборудване. В момента има огромен избор на 

модерно оборудване. Потребителите трябва да направят сериозна оценка на 

оборудването, което възнамеряват да купуват. Например, при въвеждане на химикали 

в почвата целта е да ги приложат на правилното място и с правилната дозировка. 

Грешките с дозировките на препарати трябва да бъдат сведени до минимум. С 

избирането на оборудване, което с висока точност определя дозата, производителят 

достига първата фаза на технологията за прецизно земеделие. Същата концепция е 

валидна и за засаждане, оран, събиране на реколтата. Производителите не трябва да 

бързат да използва цялата система наведнъж до момент, в който те не определят кои 

елементи ще бъдат особено полезни за тяхното стопанство. Като се има предвид по-

горните фактори, сложната система на „прецизно земеделие” може да се разглежда в 

две фази: 

 Управление прилагано във връзка с определено място и 

 Контрол след прибиране на реколтата 

Управление във връзка с конкретното място е полева фаза на производствената 

система. След получаване на необходимото оборудване и технологии, земеделският 

производител може да реши да продължи да обработва полето като едно цяло или 

като съвкупност от отделни места. С един цялостен подход, цялата област се третира 

като цяло, а решенията се вземат въз основа на данните за цялата област. Когато се 
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подхожда към полето, като съвкупност от отделни различни секции, цялата област е 

разделена на малки парцели и решения се вземат в зависимост от изискванията за 

всеки от разделите на областта. Технологиите GPS/GIS и специализираното 

оборудване се използват за извършването на операции в зависимост от изискванията 

на всеки отделен парцел. В резултат на обработката всеки участък, в съответствие със 

специфичните изисквания елиминира излишното използване на химикали, както и 

засаждането в области, където семената няма да покълнат. В същото време се 

гарантира използването на завишени дози химикали в тези места, където е 

необходимо.  

Обработката след прибиране на реколтата е вторият етап на интегрирания подход. С 

помощта на специални сензори се обезпечава мониторинг на процесите след 

прибиране на реколтата, използват се компютри за подобряване на качеството на 

продукта или намаляване на енергийните разходи. По този начин на потребителите се 

гарантира доставката на продукти от високо качество. 

10.  Възможности и бариери: 

 

Приоритетната цел в стратегията на МИГ,  включваща въвеждане на иновации в 

земеделието е то да стане по-конкурентноспособно, по-екологично, ефективно и да 

доведе до повече заетост и работни места. Чрез иновациите всички тези приоритетни 

направления биха се постигнали и чрез въвеждането на иновативният подход на 

прецизно земеделие в стопанствата на територията на МИГ „Попово”. Това може да 

доведе до комплексни ползи, свързани с намаляване на производствените разходи, 

оптимизиране на добивите, намаляване на възможностите за замърсяване на околната 

среда и като цяло - осигуряване на устойчив растеж на земеделските стопанства. 

Големият избор от опционални приложения би спомогнало земеделците лесно и с 

голяма точност да извършват всички видове обработки на полето. Прецизното 

земеделие в лицето на системите за автоматично управление ще намали 

презастъпванията в различните обработки и по този начин бързо ще възвръща 

инвестицията. Прецизното земеделие е стъпката за по-точно и ефективно управление 

на земеделските стопанства и то не само по отношение на по-ниски разходи за машини 

и производствените разходи. Използваните технологии са предпоставка за улесняване 

процеса по „устойчивото администриране на стопанството“, управлявайки всяка стъпка 

в процеса по увеличаване на продукцията, намаляване на разходите, като 

същевременно прецизното земеделие оказва благопрятно влияние върху околната 

среда чрез контролираната употреба на торове и прецизното поливане. Прецизното 
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земеделие, наред с биологичното производство се разглеждат като потенциални 

възможности за осигуряване на устойчиво развитие на сектора.  

Прецизното земеделие се появява в момент, в който използваните до момента 

при военните  GPS сигнали, стават достъпни за всички. Фермерите започват  да 

внедряват тези системи в средата на 90-те години. Като едни от най-ранните иновации 

в тази насока са били в пръскането на посевите. Малко по-късно комбайните са 

оборудвани с монитори с вграден GPS . Прецизното земеделие подобрява точността 

на операциите на полето и грижите за животните. Определя се като подобрено и зряло 

селско стопанство. Фокусът се измества върху ефикасността в смисъла на 

оптимизиране на разходите, което води до по-големи печалби за стопаните.  

Интегрират се вътрешни и външни мрежи в агрооперациите. Това означава, че 

информацията, която е в дигитална форма, съществува за всички агросектори и 

процеси. Отделно от това комуникацията с партньори, като доставчици и клиенти, се 

провежда изцяло електронно. Трансферът на данни, процеси и анализи също става 

автоматично. Използването на портали, свързани с интернет  улеснява справянето с 

големи обеми от информация. В тракторите и комбайните вече се внедряват смарт 

технологии и вече се говори за уникален феномен – физически продукти се 

произвеждат от нефизически операции, използвайки безпилотни операции и автономни 

системи. Комплексния подход към прецизно земеделието обхваща всички етапи на 

производството, от планирането до прибирането на реколтата и след това обработката 

на почвата. Информацията, технологиите и управлението са обединени в 

производствена система, която повишава ефективността на производството, 

качеството на продуктите, позволява по-ефективно използване на химичните 

вещества, спестява енергия и предпазва почвата и подпочвените води. Ефективността 

в прилагането на прецизното земеделие означава, че всички вложени средства под 

формата на обработки, семена, торове трябва да бъдат съобразени изцяло с 

конкретните нужди на културата и приложени на точното място, в точното време и в 

точното количество избягвайки необоснованите разходи за излишни обработки и 

ненужни количества торове и препарати. Възвръщаемостта на инвестициите  е 

изключителна. Възможно е инвестицията за техниката да се изплати за един работен 

сезон от икономии в разходите съчетано с ползите.  

Дигиталните разработки в помощ на фермерите намират все по-широко приложение 

сред проектите на оперативни иновативни групи, сформирани и функциониращи в 

рамките на Европейското партньорство за иновации. 
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11.  Примери за добри европейски практики: 

11.1. Испания 

11.1.1.  Мобилно приложение за растителна защита  
 

Испанската Конфедерация на организациите на земеделски производители 

(COAG) е разработила безплатно приложение, чиято основна цел е да улесни 

фермерите, които са задължени да водят регистър на използваните в техните полета 

продукти за растителна защита. Мобилното приложение за прецизно земеделие, което 

е достъпно за телефони, таблети и компютри, осигурява инструменти за подобряване 

на техническото и икономическото управление на земеделските стопанства.  

Приложението e разработено така, че да осигури не само задължителния регистър за 

препарати за растителна защита, но и друга полезна информация за земеделските 

производители - цени, данни за климата, предупреждения за здравето на растенията и 

животните, както и показатели за напояване на базата на технологии. Мобилното 

приложение комбинира данните от всички фактори, влияещи върху съответното 

растение и след обработката им ги превръща в полезна информация за фермера.  

 
11.1.2. Възможност за прилагане на бизнес модел за прецизно животновъдство 

За да се интегрира прецизното животновъдство, то трябва да се основава на 

жизнеспособен бизнес модел, в който всички заинтересовани страни имат добавена 

стойност. Испанска компания, в чийто фокус са научните изследвания и иновации е 

разработила бизнес модел за приложение на прецизно животновъдство. Тя е 

инициатор и партньор в инициативи, свързани с научните изследвания, социално-

икономическа оценка и анализ на разходите и ползите, инструменти за подпомагане на 

вземането на решения. Предишни проучвания на компанията показали, че системите 

на прецизното животновъдство са твърде скъпи, за да бъдат изплатени от земеделския 

производител само в традиционен бизнес модел. Той притежава потенциала да бъде 

разширен в многостранен бизнес модел с множество потребители, което им позволява 

да създават, доставят и консумират добавена стойност. Чрез този модел се улеснява 

взаимодействието между заинтересованите страни, което е обещаващо за 

подобряване на производителността и рентабилността на животновъдството, здравето 

и благосъстоянието. Освен това подобен модел ще проправи пътя за по-голяма 

прозрачност и проследяемост. В този модел доставчиците на услуги ще отговарят за 
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технологията, инсталирането, поддръжката и активната консултация, също както и за 

отчитане на постигнатите резултати.  

 

11.2. Австрия 

Фермерите с млечни ферми  

Фермерите с млечни ферми се сблъскват с много факти и цифри от различни 

източници на информация. Тъй като млечното говедовъдство е комплексна система, се 

оказва трудна задача да се оптимизира инструментариума за рентабилност при 

производството на мляко. С разрешаване на тези казуси функционира Оперативната 

група „Проверка на ефективността“, която изпълнява проект по австрийската ПРСР. 

Оперативната иновативна група е сформирана в партньорство между Асоциацията на 

австрийските животновъди, Земеделска камара в Горна Австрия, Националната 

служба по здравеопазване на животните, местна компания по управление на 

качеството, IT компания, предлагаща услуги за животновъдния сектор, фермери, 

ветеринарни лекари и развъдни организации. Поставените цели са за определяне на 

нуждите на земеделските стопани от инструмент за анализ, създаване на интерфейс за 

данни и разработване на удобно приложение за събиране на необходимата 

информация във фермата. Идентифицират начините за моделиране на връзката 

между управлението на фермата, условията за живота и здравето на животните и 

рентабилността и разработване на уеб приложение за визуализиране на тази връзка. 

Резултатът от създаденото уеб приложение ще допринесе да се обърне по-голямо 

внимание от страна на фермерите по отношение на здравето и хуманното отношение 

към животните, както и за подобряването на производството на мляко. Уеб 

приложението е с безплатен достъп за фермерите и техните ветеринари и съветници. 

 

11.3. Финландия 

Борба с плевели в житни култури 

Обикновеният див овес е вредно растение, което не винаги може да бъде 

контролирано с хербициди. Когато става въпрос за ниско заразяване е необходимо 

плевене – допълнително агротехническо мероприятие, отнемащо време на 

земеделските производители в средата на натоварения летен период. За намиране на 

решение на този проблем във Финландия е сформирана оперативна група по мярка 

„Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони. В оперативната група 
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за „Изображения от дрон за идентификация на див овес и други плевели“ влизат 

представители от Изследователския институт към Университета в Турку, няколко 

земеделски стопанства и компания за дронове. Целите, които се преследват са 

идентифициране и локализиране на плевелите, особено на обикновения див овес в 

полетата на зърнени култури, посредством използването на снимки от дрон. В 

допълнение към идентификацията на плевелите, дрон-базираните изображения ще 

бъдат използвани, за да се направят полеви карти за симптоми на стрес в културите. 

Очакваните резултати са разработването на методи за използване на дронове за 

откриване на обикновен див овес в полетата със зърнените култури, а 

автоматизираният метод за анализ на изображенията от дрона, направени точно преди 

времето на плевене да даде възможност за много по-ранно откриване на плевелите. 

Първите резултати показали, че обикновеният див овес със сигурност може да бъде 

идентифициран от изображенията направени с дрон. Определени са и основните 

предизвикателства - ефективност на разходите, необходимост от бързо обработване 

на големи количества изображения, както и автоматично разпознаване на структурата 

на обикновения див овес. 

 

11.4. Холандия 

Иновации в селското стопанство  

Холандска фондация насърчава земеделските производители и въобще 

производителите на храна да подобряват устойчивостта на общата си работа. 

Основават се на това да се помага в постигането на устойчивост в сеитбооборота и 

въобще в цялото управление на фермите. През 2002 г. фондацията започва да 

проучва устойчиво култивиране на ечемик с 10 земеделци. Сега броят на стопаните е 

400, а заедно с тях знания и опит обменят над 50 кооперации, търговци и участници 

във веригата на доставки на продукцията. Всички те заедно работят, за да направят 

земеделието в страната си по-устойчиво. Обработваемите земи, които попадат в това 

начинание, са над 45 000 ха, което е почти 9% от общата земеделска земя в Холандия. 

Всички фермери, участващи в инициативата са създали свой план за устойчивост, в 

който са набелязани мерки и дейности, които са свързани със развитието на фермите. 

Планът включва „визията за фермата” в следващите между 5 и 10 години и устойчиви 

дейности за всяка отделна година. Опитът и активната обмяна на информация са 

ключови думи. Годишно се организират над 300 срещи на регионално ниво, за обмен 

на знания. Подходът е силен модел за иновации, получаване на знания, оценяване и 
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комуникиране на положителни практики между хора, произвеждащи храна. Фермерите 

работят с консултанти и партньорски групи в регионален клъстер, за да внедрят и 

развият плановете си. Те сформират групи от 8 до 10 фермери, които се предизвикват 

един друг във внедряването на устойчиви практики.  Като резултат от общите усилия 

годишно участващите в инициативата фермери внедряват и използват  дейности, чрез 

които повишават качеството на работата си, подобряват капацитета на фермите и най-

важното – произвеждат по-устойчиво и печелившо. Една трета от тези дейности са 

свързани с плодородието на почвата, което означава, че това е най-важният индикатор 

за фермерите. 

 

11.5. Италия 

11.5.1. Интегриране на сензорни данни по веригата почви, земеделски култури и 
климатични особености 

Внедряването на сензори за наблюдение в Системата „Почви-вода” от 

производителите и организациите на производителите е от все по-голям интерес, 

независимо, че все още липсва интеграция на данните, както и реална полза за 

земеделските производители по отношение на спестяването на вода. Оперативна 

група в италианския регион Емилия-Романя  работи по проект, свързан с интегриране 

както на информация от мрежите на метеорологичните станции, така и сензори в 

частни земеделски стопанства с модела на водния баланс. Партньори по проекта са 

Воден консорциум от Болоня, Изследователският център по селскостопанско 

производство в Чезена и шест земеделски производители. Целта е интегриране на 

сензорите за почвите, отглежданите култури и околната среда в рамките на 

регионалния център за управление на напояване, което би позволило на фермерите да 

се възползват от повишената надеждност на наблюдаваните данни и да автоматизират 

интеграцията на данните и взаимодействията. Очакваните резултати са събраните 

данни за околната среда от частните сензори и метеорологичните станции да бъдат 

интегрирани към информационен портал. Очаква се също така да се изградят връзки 

между портала и метеорологичните и почвените сензори, намиращи се в пилотните 

ферми, както и да се изработят пакети от консултантски услуги за планиране на 

напояването въз основа на идентифицираните във фермите нужди.  
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11.5.2. Висококачествени вина с ясен произход - Прецизно лозарство 
 

Свързването на висококачествени продукти като виненото грозде с територията 

на тяхното производство по принцип е задача на маркетинга. Очертаващите се 

тенденции показват, че съвсем скоро ще се промотира и оценява връзката, която всяка 

бутилка вино има с конкретно лозе и дори с точния блок, от който идва гроздето, от 

което е направено. Същевременно тенденция на растеж се наблюдава и в прецизното 

лозарство. То цели основно прилагането на фини техники при отглеждането и 

разнообразяване на сортовете в насажденията. Прецизното лозарство предполага 

събирането на голямо количество "наземни" данни и обобщаването им в детайлни 

скали, благодарение на различни инструменти – сателитни снимки и сензори, 

проследяващи различни показатели като климатични, почвени, свързани с 

ултравиолетовите лъчи. Същевременно във винените изби прецизната енология също 

се развива и също използва дигитални сензори, информацията от които трябва да се 

обобщава и обработва с цел подобряване на техниките при производството. Тази 

мащабна база данни, събрана от различните видове сензори, сателитните снимки и 

останалите използвани инструменти и касаеща климата, почвите, производствените 

статистики, данни за земята, ще предостави нови възможности не само пред 

фермерите, но и пред учените и всички участници във веригата на производството и 

реализацията на крайния продукт. 

 

11.6. Германия 

Запазване на стойността на земята и Прецизното напояване 

В Германия напояването на обработваемата земя е мярка за запазване на 

селскостопанската й стойност, независимо от намаляване количеството на летните 

валежи. За да се избегне прекомерното използване на наличните водни ресурси се 

разработват мерки за прецизен контрол на напояването и се правят тестове в локални 

условия. За разрешаването на този идентифициран практически проблем е 

сформирана оперативна иновативна група в провинция Бранденбург от Ландшафтния 

изследователски институт, местни земеделски стопанства, две компании, внедряващи 

напоителни системи и неправителствена организация „Сдружение за напояване 

Централна Германия“. Целите на оперативната група са разработването на 

икономическо решение за специфично за обекта напояване, което отчита 

действителната нужда от вода на културите, както и оценяването на потенциала на 



  

  

 

 

26 

инфрачервената термография за прецизен контрол на напояването в допълнение към 

традиционните почвени подходи. Сред очакваните резултати са съществуващият 

модел за управление на напояването да бъде адаптиран към специфичния за обекта 

контрол на напояването. Резултатите от модела се прехвърлят автоматично към 

управлението на централните пивоти, за да се спестят разходите за труд и други 

ресурси. Тъй като подходът на управление се прилага в земеделски мащаб и се 

оценява чрез анализ на разход /ползите, е разработено практическо решение за 

точното напояване от местните земеделски стопани в провинцията. Модифицирани са 

два съществуващи централни пивота, за да се даде възможност за специфично 

приложение на водата за напояване. Получени са зони за управление на напояването 

и контрол на времето и количеството на водата за напояване с офлайн прототип на 

съществуващия модел за управление. Освен това са направени сателитни 

изображения в инфрачервения спектър, за да се извлекат  температурите на 

котловините и да се изчислят стрес индексите при различните култури. 

 

11.7. Черна гора 

QR кодове проследяват производството на мед  

Програмата за проследяване на производството на мед е част от мащабен проект 

за проследимост на храните. Целта е създаване на онлайн база данни на всички 

екопроизводители на мед в Черна гора. Данните, които ще бъдат използвани, 

включват:  

 детайлна информация за пчеларя;  

 пчелните семейства;  

 царицата-майка;  

 GPS позициониране на кошерите;  

 климатични условия на съответните места, където са те;  

 видове произвеждан мед.  

Събраните данни ще позволят създаването на централизиран уебсайт с пълна 

информация за пчеларите, както и регистър с идентификационни (QR) кодове за всеки 

от тях, като тези кодове ще бъдат слагани и на бурканите с мед и ще позволяват на 

потребителите чрез своите смартфони да влязат в съответния уебсайт и да проследят 

пътя на меда до кошера, от който идва. Нискокачественият мед с неясен произход е 

сериозен проблем за една индустрия, която бързо се разраства и за съжаление не на 
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база висококачествен краен продукт. Това повдига много въпроси за безопасността на 

храните, в частност на меда, подбива цените на честните производители и вреди на 

репутацията на индустрията като цяло и най-вече по отношение на качеството и 

безопасността на крайните продукти. Създаденият уебсайт ще бъде в помощ на 

потребителите, които ще имат възможността да обсъждат помежду си пазара и по този 

начин ще се подсигури една обективна оценка на качествените местни продукти. 

Обратната връзка от търговците и крайните потребители ще бъде окуражавана, за да 

се създаде една здравословна конкурентна среда. Пчеларите ще заплащат месечна 

такса за актуализация на данните в сайта. Актуализацията ще се извършва от 

независим одитор, което ще допринася за увереността на потребителите, че реално 

чрез своята оценка подпомагат качественото производство. Предоставянето на тази 

услуга на пчеларите ще бъде стъпка в посока успешни продажби и със сигурност ще ги 

мотивира да използват по-често IT технологиите в агрохранителния сектор. 

 

12. Интерес към прилагане на иновативните характеристики на Стратегията за 
ВОМР на Местна инициативна група „Попово” по отношение на технологията 
„прецизно земеделие”  – данни от проучване на територията. 

 
За иновациите трябва да мислим като за принципи, които всеки може да научи, 

като за методология, която всяка компания - стартираща или голяма организация, може 

да прилага в работата си. Иновациите са важни по няколко причини. Първата и основна 

е, че иновациите създават добавена стойност в обществото. Създават нови продукти и 

услуги, нови процеси. Помагат на бизнеса и обществото като цяло да вървят напред. 

Последното проучване на Европейския индекс за иновации показва, че България е 

на последно място в тази класация. Поради много причини - поради спецификата на 

икономическата среда, поради факта, че сме сравнително млада пазарна икономика и 

нямаме наложени традиции и правила в това направление. 

Иновациите са приложими във всяка сфера на живота и много често преминават 

от една област в друга, след като са създадени един път. В България като цяло е 

любопитен фактът, че не се предлага високопрофесионално обучение, 

специализирано по иновации. Водещи в класацията по иновации са държавите, които 

инвестират най-много в образование и държавите с най-висока икономическа свобода 

са на челните места. Това са основно скандинавските държави - Швеция, Норвегия, 

Финландия. България за съжаление е три пъти под средното равнище на Европейския 

съюз.  



  

  

 

 

28 

Прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР/ЛИДЕР) 

за територията на Местна инициативна група „Попово” чрез иновативната си Стратегия 

за ВОМР дава възможност да се използват съществуващите ресурси по нови и 

креативни начини.  

Иновативните характеристики визирани и прилагани в Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие (ВОМР/ЛИДЕР) за територията на Местна инициативна 

група „Попово”  са съобразени с определени тематични области за интелигентна  

специализация на област Търговище „Мехатроника и чисти технологии” и „Индустрия 

за здравословен живот и био-технологии” от Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация на Република България 2014-2020 г. 

Чрез иновационните характеристики на Стратегията, местната общност е 

заявила своята визия за промяна в политиката и преодоляване на съществуващите 

социално-икономически предизвикателства идентифицирани в анализа на нуждите и 

потенциала за развитие на територията:  

 

 ниска производителност на труда,  

 нисък дял на високотехнологично производство,  

 демографска криза – предотвратяване на „изтичането на мозъци”,  

 привличане на успешно реализирали се българи и младежко предприемачество, 

 осигуряване на по-качествен и здравословен начин на живот. 

 

Съгласно определението за иновация  в § 1.  т. 38. от Допълнителните разпоредби 

на  Наредба № 22/2015 г. (нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) 

"Иновативност на стратегия за ВОМР" е включване в стратегията за ВОМР на нов 

подход, метод или средства за реализирането ѝ, които не са прилагани на територията 

на местната общност чрез: 

а)  възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга, и/или 

б) включване на дейности/мерки, които предоставят възможност за нова за 

територията форма на използване на природните ресурси и/или културно-

историческото наследство, и/или 

в) нов метод и/или начин за решаване на местните проблеми и слабости на 

територията, и/или 

г) определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с иновативност на 

проектите. 
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Иновативния характер на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ „Попово” 

е оценен в зависимост от местните условия и по отношение на ефективността им в 

сравнение със съществуващите методи и решения, прилагани на тази територия и е 

ориентиран от една страна към въвеждането на иновативни земеделски практики, 

свързани с използването на информационните технологии в земеделските стопанства 

и от друга към прилагане на иновативни социални модели за приобщаване на уязвими 

групи на територията, каквито са безработните и възрастните хора. 

 

 Иновативни характеристики по отношение на технологиите в земеделските 
стопанства 

 

Възможността за внедряване на иновация в земеделско стопанство в селски 

район е от основно значение за неговото развитие. Иновативната технология „прецизно 

земеделие" позволява на производителите да управляват адекватно обработваемите 

площи в зависимост от пространствено диференцирана информация. Прецизното 

земеделие е иновативен, технологично и информационно базиран, интелигентен 

подход за идентифициране, анализ и управление на променливите за получаване на 

рентабилно производство с оптимална продукция и опазване на ресурсите. Прецизното 

земеделие има голям потенциал в развиването на икономически и екологични ползи, 

които се изразяват в намаляване на употребата на вода, торове, препарати, труд и 

оборудване. Смисълът на подхода е вземането на правилни управленски решения в 

селското стопанство на базата на променливите характеристики на полето и 

получаване на максимални добиви. 

Съобразно разработените процедури и критерии за подбор, бенефициентите 

подаващи проектни предложения по съответните мерки към стратегията на МИГ 

„Попово”, ще получават допълнително по 20 точки при оценка от комися за избор на 

проекти, в случаите на заложено внедряване на иновации в земеделското стопанство 

като критерий при изпълнение. По този начин материалните инвестиции ще бъдат 

насочени към подобряване на икономическата стойност на земеделските стопанства, 

чрез прилагане на иновационни технологии и устойчиво развитие на земеделието на 

територията. 
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13. Заключения и препоръки 

 

Земеделският сектор е от изключителна важност за развитието на местната 

икономика. От цялата територия на МИГ „Попово” земеделски земи са 65 %, а 56 % - 

обработваема площ. В провежданите изследвания е регистрирана тенденция за 

преобладаваща нагласа сред всички групи заинтересовани страни от местната 

общност, че земеделието заема мястото на основен отрасъл и ключов фактор за 

развитие. В тази група заинтересовани страни – местни лидери е акумулиран 

значителен опит и информираност по отношение прилагането на подхода ЛИДЕР. През 

предходният програмен период 2007-2013 г. на прилагане на Стратегията за местно 

развитие на Местна инициативна група - Попово, земеделските инвестиции 

представляват най-голям дял от всички инвестиции. По мярка 121 „Модернизиране на 

земеделските стопанства”, успешно са изпълнени 14 проекта и са инвестирани 41% от 

общия публичен принос. Основните потребности приоритетно са били и остават 

развитие и модернизиране на бизнеса, както от гледна точка на оборудване, така и на 

въвеждане на нови методи и технологии на земеделско производство. Регистриран е 

висок интерес към дейности в тази насока и висока готовност за участие в прилагането 

на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) в настоящият 

програмен период  2014 – 2020 г., чрез разработване и осъществяване на проекти. По-

слаб е интересът към диверсификация към неземеделски дейности.  

Групите заинтересовани страни, попадащи в стопанския сектор, включват 

земеделските стопани (производители, включително микропредприятия и малки и 

средни предприятия от земеделския сектор), микропредприятията, малките и средни 

предприятия извън земеделския сектор, както и регистрираните по Закона за занаятите 

физически лица.  

Представителите на сектора закономерно разглеждат инвестициите в 

икономиката – земеделски, преработвателен и неземеделски бизнес, като най-важна 

цел на новата Стратегия за ВОМР на МИГ „Попово”, финансирана по Програмата за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и към този момент посочват инвестициите в 

икономиката като най-приоритетни за подпомагане. Интересът и очакванията към 

стратегията за ВОМР на МИГ „Попово”, сред представителите на местните лидери са 

високи, както в контекста на проектна готовност, така и с оглед факта, че за местната 

общност тя е основната възможност за достъп до финансиране в условията на местна 

конкуренция. На тази база, а и на съществуващия вече опит може да се говори като 

цяло за висока готовност за участие в прилагането на Стратегията. Следва  да се има 
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предвид, че поради разнородността на целевата групата са необходими целенасочени 

действия от страна на екипа на МИГ и осъществяване на дейности за насърчаване и 

подпомагане на конкретни потенциални бенефициенти без опит, особено в случаите на 

стартиращ бизнес. Като цяло със своя потенциал за набиране на проектни 

предложения целевата група е изключително важна за успешно прилагане и постигане 

на целите на Стратегията за ВОМР.  
 


