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Изх. № 91-1761 / 05.08.2016 г. 
 

 

ДО 

Господин / Госпожа …………………………………………………………………………………………………. 

 

УПРАВИТЕЛ / РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО 
 

 …………………………………..…………………………………………………………………………………… 
 

Гр./с. …………………………………………………………………………… 

 

ОТНОСНО: Провеждане на статистическо изследване на структурата на 

земеделските стопанства през 2016 година (Fss2016) от 

Министерството на земеделието и храните 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Министерството на земеделието и храните чрез отдел “Агростатистика” към Главна 

дирекция „Земеделие и регионална политика“, като орган на статистиката, и съвместно с 

областните дирекции “Земеделие”, провежда статистическо изследване на структурата на 

земеделските стопанства. Това изследване е в изпълнение на Регламент (ЕО) №1166/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските 

стопанства и изследването на земеделските производствени методи и Регламент (ЕС) № 

715/2014 на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1166/2008. 

Изследването е извадково и в списъка за анкетиране са включени около 40 000 стопанства. 

Стопанствата от извадката са определени чрез случаен подбор от 370 000 стопанства, 

отчетени по време на преброяването на земеделските стопанства през 2010 година, като са 

включени и нови стопанства, създадени след 2010 година. Земеделските стопанства с площи 

и животни в система на контрол за биологично производство, стопанства над определен 

икономически размер и със специфични култури са включени изчерпателно в списъка за 

анкетиране.  

Вашето стопанство е включено в списъка на определените за анкетиране 

стопанства.  

Основната цел на изследването е да се получи актуална и надеждна информация за 

състоянието и промените, които настъпват в броя, размера, структурата и технико-

икономическата насоченост на земеделските стопанства. С 48 въпроса в статистически 

въпросник се събира информация за отглежданите култури през стопанската 2015/2016 

година, напояваните площи, броя на животните към 1
-ви

 септември 2016 година, работната 

ръка и други основни характеристики. Подобни наблюдения се провеждат във всички страни 

от Европейския съюз при спазване на общи изисквания, заложени в нормативните документи 
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на ЕС. Данните от провежданите изследвания от отдел „Агростатистика“ за структурата на 

стопанствата и годишните анкети за производство на земеделски култури, за броя на 

селскостопанските животни и производството на животински продукти са основните 

показатели при изчисляване на стандартната продукция (стандартен производствен обем – 

СПО) на земеделските култури и животни. 

Данните, които се събират при наблюденията, се използват само за статистически 

цели, т.е. за да се получи обобщена информация за наблюдаваните характеристики. 

Опазването на тайната на данните, предоставени от Вас, и използването им само за 

статистически цели е гарантирано, съгласно чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката. 

Индивидуалните данни за стопанствата не се разпространяват, не се предоставят на данъчни 

и социални служби и нямат юридическа стойност пред съда. 

Анкетьор, обучен от областната дирекция “Земеделие” (ОДЗ) на територията на Вашата 

област, ще посети Вашето стопанство в периода от 1
-ви

 септември 2016 г. до 15
-ти

 декември 

2016 година. Анкетьорът притежава служебна карта, издадена от ОДЗ, която ще Ви 

представи, за да се легитимира. Също така ще Ви предостави настоящото уведомително 

писмо, адресирано до Вас, защото сте избран да бъдете анкетиран за изследването на 

структурата на земеделските стопанства през 2016 година. Данните за земеделската дейност 

на Вашето стопанство се попълват от анкетьора в статистическия въпросник. Организацията 

и контролът на работата на анкетьорите се извършва от експертите по агростатистика от 

съответната областна дирекция “Земеделие”. 

Въз основа на получената статистическа информация Министерството на земеделието 

и храните взема решения при провеждане на националната и общата селскостопанска 

политика в ЕС и тези данни са в основата на оценяването на резултатите от прилаганата 

земеделска политика. 

Вашето участие и достоверността на отговорите, които ще дадете, са изключително 

важни за постигане целите на земеделската политика. 

Предварително Ви благодарим за съдействието, разбирането и отзивчивостта при 

провеждане на анкетата. 

Допълнителна информация може да получите на телефоните на Областна дирекция 

„Земеделие“ ________________________, както и от отдел “Агростатистика” на МЗХ – 

02/985 11 848 и 02/985 11 220 и на електронен адрес: agrostat@mzh.government.bg. 

 

 

 

С уважение,  /п/ 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 
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