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Какво е системата за
мониторинг на площ?
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Дефиниция:

«Процедура за редовно и систематично наблюдение,
проследяване и оценка на селскостопанските дейности
и практики, извършвани в рамките на селскостопански
площи, чрез данни от спътниците Сентинели по
програма „Коперник“ или други данни с поне
еквивалентна стойност» (R. 2021/2116 Art. 65(4)(b))

Основни характеристики:
• Автоматична обработка на данни

• Пълно покритие

• Задължителна
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Автоматична обработка
Системата за мониторинг на площ трябва да е автоматичен процес, извличащ информация от
изображения на сателитите Сентинел или данни с еквивалентна стойност.
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- Индекса NDVI - подпомага разпознаване на земеделските култури, мониторинг на тяхното

състояние и гъстота на растителната покривка, съдържание на хлорофил и т.н.

- Индекса NDWI - подпомага интерпретацията на полета свързани със съдържанието на влага в

парцела, дали някъде се задържа повече или по-малко влага в рамките а парцела. Този индекс е

полезен при провеждането мониторинг на парцели или територии с поливно земеделие или

спорадично увеличаване на подземните води.

- Индекса NBR - е полезен при провеждането на мониторинг на пожари, опожарени територии

като стърнища и т. н. Използването на този индекс позволява да се установи наличие на

засегнати от пожари площи или как се възстановяват подобни територии.

- Индекса NDWI Water – позволява да бъдат определени площите със задържане на вода, което е

полезно при оценка на наводнения. Освен това този индекс позволява да се определят всички

водни обекти в рамките на сателитните изображения, както язовири, реки и други водни басейни.
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Принципи на извличане на данни:
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Времева серия от сателитни снимки за един парцел
Разлика между сезонното развитие на NDVI за пшеница
(горе) и царевица (долу) чрез композитни времеви
серии от сателитни снимки
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Примери:
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Пълно покритие

За монититраните чрез Сентинел:

• Да покрива площите на всички заявления по дадена
интервенция: Възможно е комбиниране на сателитни
данни на Copernicus Sentinel с данни с поне
еквивалентна стойност

За монититраните чрез геолокализирани снимки:

• Монитирани чрез геолокализирани снимки:

• Ако геолокализираната снимка е поискана от
администрацията и тя не е предоставена от фермера,
следва дадения парцел да счита за недопустим.
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Пълно покритие

• Какво трябва да се следи?
Всички монитируеми условия за допустимост на всички
базирани на площ интервенции

• Какво означава монитируеми?
Първоначално: Всичко, което може да се монитира със
сателитни данни от Коперник Сентинел или данни с поне
еквивалентна стойност

След 2025: Всичко, което може да се наблюдава с
геолокализирани снимки
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2023

• At least : ANC and BISS 

• Copernicus Sentinel satellites data + equivalent

2024

• All monitorable area-related interventions

• Copernicus Sentinel satellites data + equivalent

2025

• All monitorable area-related interventions

• Copernicus Sentinel satellites data + equivalent + geotagged photos

2027

• All monitorable area-related interventions (at least 70% interventions with geotagged photos)

• Copernicus Sentinel satellites data + equivalent + geotagged photos

Задължителна

“Държавите членки създават и използват система за
мониторинг на площта, която започва да функционира
от 1 януари 2023 г.” (R. 2021/2116 Art. 70(1))

Времева линия: 1 2
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Задължителна

Допълнително към следенето на условията за допустимост,
системата за мониторинг на площ, трябва да открива най-
малко:

- Наличие на недопустими площи, в частност дължащи се на
постоянни структури (пътища, сгради и т.н.)

- Наличие на недопустим начин за използване на земята

- Промяна в категорията на земеделската земя между
обработваема земя, трайни насаждения и постоянни затревени
площи
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Цели:
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Три основни цели:

- Основен източник на данни за (свързани с областта) резултати и показатели за крайни
продукти на годишния отчет за изпълнението

- Ранно откриване на неизпълнени условия за допустимост и/или потвърждение на
правилните заявления

- Изпраща информация през заявлението към бенефициента за неизпълнени условия за
допустимост и за установено наличие на недопустима площ, недопустимо земеползване или
промяна в категорията на земеделската площ.

* За да може бенефициентът да промени заявлението за помощ или да предостави
допълнителни доказателства.
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Мониторинг на представянето
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AMS

LPIS

GSA APR

AMS ще наблюдава редовно и систематично земеделските дейности и практики върху
земеделските парцели. Този мониторинг, съчетан с GSA (и подкрепен от LPIS), ще подхранва
годишния доклад за изпълнението на държавите-членки, адресиран до Комисията.
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