
Стопанин □ □ Друго лице □

3. Имена/наименование на стопанството и адрес за контакт: 4. Данни за стопанството и местонахождение

ЕГН  01  □ Код по БУЛСТАТ 02   □

Географска дължина

Географска ширина

Факс: __________________________________ 

E-mail: ________________________________ 

□  1 = ДА    □  0 = НЕ

5. Юридически статут на стопанството

Моля, отбележете отговора със знак "Х": Код

Физическо лице 01 □
Едноличен търговец (ЕТ) 02 □ А. Кодът ЕКАТТЕ от списъка □ 1 = ДА

Кооперация 03 □ □  0 = НЕ

Търговско дружество, регистрирано по ТЗ 04 □ Б. Кодът по БУЛСТАТ или ЕГН от списъка □ 1 = ДА

Гражданско сдружение (чл. 357 на ЗЗД) 05 □ съвпада ли с посочения във въпрос 3 □  0 = НЕ

Друг, моля уточнете:    ____________________ 06 □ Какво да направи анкетьорът в случай, че ...

6.1. А = ДА и Б = ДА → Стопанството е същото, продължете анкетата

6.2. А = ДА и Б = НЕ → Продължете анкетата. Опишете подробно

причината за промяна на ЕГН или БУЛСТАТ в карето за забележки.

Моля, отбележете отговора със знак "Х": Код 6.3. А = НЕ и Б = НЕ → Това не е търсеното стопанството от извадката.

Стопанинът 00 □ Продължете анкетата, ако стопанството е създадено през референтния/

Съпругът/та на стопанина 01 □ наблюдавания период и извършва дейност, предмет на анкетата. Намерете

Член на семейството 02 □ стопанството по списъка и анкетирайте него.

Не е член на семейството 09 □ 6.4. А = НЕ и Б = ДА → Продължете анкетата. Опишете подробно причината

за промяна на местонахождението на стопанството в карето за забележки.

В. Отбележете със знак "Х" на кой от посочените по-горе случаи 

отговаря анкетираното стопанство?

6.1.  □   6.2. □ 6.3. □         6.4. □

5.2. Стопанинът има ли съпруг/а (вкл. съвместно съжителство без 

брак)? (Попълва се само от отговорилите във въпрос 5.1. с код 00) 

5.1. Кой е управител (ръководител) на стопанството?

(Попълва се само от стопанствата с код 01 и 02 във въпрос 5)

За  стопанствата, кодирани с код  6.2  или  6.4  от  въпрос 6,  моля  попълнете:

 (попълва се от експерта по агростатистика в областната дирекция ”Земеделиe”)

Да □    Не □                      

ID на стопанството 

от извадката |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|БУЛСТАТ/ ЕГН

|____|____|

Административна област

|____|____|____|____|____|

Анкетьор: Име и фамилия Номер на анкетьора Дата на анкетиране

|____|____|-|____|____|____|____|_____________________________________________

|____|____|____|____|____|

(попълва се от експерта по агростатистика в областната дирекция ”Земеделиe”)

№ по ред

Ул., кв., жк: _____________________________________ № ______

Блок:___________   Вход:__________ Етаж: __________ Ап:______

 4.1. Географски координати: (попълва се от експерта по 

агростатистика в областната дирекция ”Земеделиe”)

Моля, отбележете 

отговора със знак 

"Х":

________________________________________________________________________________

 Област:  _________________________                 |____|____|  

     |____|____|.|____|____|

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

ЕГН/БУЛСТАТ

  4.2. Активност на единицата:

1. Идентификационни данни

|____|____|/|____|____|/201|___|2. Провеждане 

на анкетата

Служи само за статистически цели. 

Данните не подлежат на разпространение 

в индивидуален вид.

СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство 

на земеделието и храните
Отдел “Агростатистика”

(за стопанската 2012/2013 година)

СТАТИСТИЧЕСКИ  ВЪПРОСНИК

EKАТТЕ

Месец на започване:  |____|____|/201|___| 

Стопанството 

ново ли е?

6. Управление на анкетата

съвпада ли с кода ЕКАТТЕ от въпрос 4

Имена на анкетирания:

 Землище: ________________  ЕКАТТЕ  |____|____|____|____|____| 

Управител

Местонахождението на анкетираното стопанство може да 

бъде различно от адреса на седалището на стопанството
  ____________________________________________________

Имена/наименование

 Община:  _____________________           |____|____|____|____|____| 

Област:  ______________________________            |____|____|

Телефон:______________________ Мобилен:______________________
□    1. Действаща                                                             

□    2. Прекратила дейност                                                           

Месец на прекратяване:   |____|____|/201|___|          

□    3. Временно неактивна

Община:  __________________________     |____|____|____|____|____|

Землище: _________________    ЕКАТТЕ: |____|____|____|____|____|      |____|____|.|____|____|
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   Моля, отбележете отговора със знак "Х": Да □  Не □

8. Как предпочитате да предоставяте информацията за анкетите по агростатистика?

   Моля, отбележете отговора със знак "Х" (възможни са 2 отговора) : Код Отговор

Чрез интервю на място в стопанството 01 □
Чрез интервю в административна служба 02 □
Чрез интервю по телефона 03 □
Чрез попълване на електронен въпросник (по интернет) 04 □
Чрез e-mail (електронна поща) 05 □
По пощата 06 □
Друг начин        Моля, уточнете:    ___________________________ 07 □

9. Ползвали ли сте подпомагане за Вашата дейност в периода 2011 - 2013 г.? 

   Моля, отбележете отговора със знак "Х": Код Отговор

01 Да □  Не □

02 Да □  Не □

10. Стопанството води ли счетоводство?

   Моля, отбележете отговора със знак "Х": Код Отговор

01 □
02 □
03 □
04 □

11. Има ли управителят (ръководителят) на стопанството земеделско образование?                                                 

   Моля, отбележете отговора със знак "Х": Код Отговор

Няма селскостопанско образование - има само практически опит 01 □

02 □
Средно професионално земеделско образование 03 □
Висше селскостопанско образование 04 □

12. Управителят (ръководителят) започнал ли е курс на обучение по земеделие през последните 12 месеца?

   Моля, отбележете отговора със знак "Х": Да □ Не □

13. Каква e собствеността на стопанството?        

   Моля, отбележете отговора със знак "Х": Код Отговор

01 □
02 □
03 □
04 □

13.1. Анкетираната единица предоставя ли затревени площи за колективно ползване?

   Моля, отбележете отговора със знак "Х": Да □ Не □

С държавно или общинско участие над 50%

С държавно или общинско участие до 50%

Прави само справка за приходи и разходи

100% държавна или общинска

100% частна

Води едностранно счетоводство

Основно земеделско обучение (има преминат курс по земеделие с 

минимум 150 часа)

7. Ползвате ли интернет?

04

9.2. По схеми и мерки по Програмата за развитие на селските райони  

(вкл. Агроекология и Натура 2000)

9.1. По схеми и мерки по Първи стълб на Общата селскостопанска 

политика (директни плащания на площ - СЕПП, ягоди и малини –  ЯМ, 

специфично подпомагане; национални доплащания: на хектар (НДП); за 

тютюн – НДТ; за животни и др.)

Уникален регистрационен номер (УРН)

03

|____|____|____|____|____|____|

__________________________________________

Не води счетоводство

Води двустранно счетоводство

|____|____|____|____|____|____|

__________________________________________

Ако сте кандидатствали съвместно с други стопанства пред ДФЗ-РА, моля 

посочете имената им:

възможно е стопанството 

да има повече от едно УРН
 (при кандидатстване в ДФЗ-РА):
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Код

01

от която собствена земеделска земя 02

от която земеделска земя, взета под наем или аренда 03

от която с друг вид право на стопанисване 04

15. Чия собственост е  използваната земеделска площ (ИЗП) на стопанството? 

Код

Държавна собственост (вкл. ДПФ, на училища, затвори, болници) 01

Общинска собственост (вкл. ОПФ, на училища, болници) 02

на кооператори 03

Частна собственост на юридически лица 04

на физически лица 05

06

16. Площи, заети с основни култури през стопанската 2012/2013 г. (дка)

Код

Зърнено-житни култури

Обикновена пшеница и лимец 01

Твърда пшеница 02

Ръж 03

Ечемик 04

Овес 05

Царевица за зърно 06

Ориз 07

Тритикале 08

09

10

Зърнено-бобови култури

Зрял фасул 11

Леща 12

Фуражен грах зърно, бакла и лупина 13

Нахут 14

Други зърнено-бобови (фий и др.) 15

16

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__||_________________|,|__|

|_________________|,|__|

  ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ ( вкл.  семепроизводство)

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

Други зърнено-житни (просо, алписта, 

елда, сорго)

|_________________|,|__|

|_________________|,|__||_________________|,|__|

|_________________|,|__|

Общо зърнено-житни култури  Σ (01÷09)

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

Общо зърнено-бобови  Σ (11÷15)

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|____|____|____|____|____|____|,|____|

|____|____|____|____|____|____|,|____|

Площ (дка)

|____|____|____|____|____|____|,|____|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

0302

Напоявани площи                            
Площи за биологично 

производство                        

ОБЩО ИЗП Σ (01÷05)

Култури Засети площи 

01

14. Какъв е общият размер на площите, които стопанисвате през 2012/2013 г., заети с полски култури, 

зеленчуци, цветя, оранжерии, семейни градини, угари, трайни насаждения, ливади и пасища?

|____|____|____|____|____|____|,|____|

|____|____|____|____|____|____|,|____|

|____|____|____|____|____|____|,|____|

|____|____|____|____|____|____|,|____|

|____|____|____|____|____|____|,|____|

|____|____|____|____|____|____|,|____|

ОБЩО ИЗПОЛЗВАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПЛОЩ (ИЗП) 

(включва се обработваемата земя, трайните насаждения, постоянно 

затревените площи и семейните градини)

|____|____|____|____|____|____|,|____|

Площ (дка)

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 
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16. Площи, заети с основни култури през стопанската 2012/2013 г.    (дка)

Продължение

Код

Маслодайни култури (вкл. семепроизводство)

Слънчоглед 17

Рапица 18

Соя 19

Фъстъци 20

Тикви за семки 21

Други маслодайни (сусам, рицин, маслодаен лен) 22

23

Влакнодайни култури (без семепроизводство)

Памук 24

Други влакнодайни (лен, коноп, сизал, юта) 25

26

Ароматни и медицински култури (без семепроизводство)

Маслодайна роза 27

Лавандула 28

Валериана 29

Кориандър 30

31

32

Други технически култури (без семепроизводство)

Тютюн 33

Хмел 34

35

36

37

Окопни култури (без семепроизводство)

Фуражно цвекло 38

Други (фуражно зеле, фуражни моркови и др.) 39

40

Фуражни култури (без семепроизводство)

Царевица за силаж и зелен фураж 41

Люцерна 42

43

44

45

46

Други бобови култури (детелина, еспарзета и 

др.)

Напоявани площи                            
Площи за биологично 

производство                        

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

01 02 03

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

  ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ 

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

Култури

|_________________|,|__|

|_________________|,|__||_________________|,|__|

Засети площи 

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

Общо маслодайни култури  Σ(17÷22)

Общо влакнодайни култури  Σ(24÷25)

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

Други технически култури (захарно цвекло, сорго 

за метли и др.) |_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__|

Общо други технически култури   Σ(33÷35) |_________________|,|__| |_________________|,|__|

ОБЩО ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ  Σ(23+ 26+32+36) |_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Други ароматни и медицински (ким, мед. мак, 

резене, анасон, мента и др.)

Временни житни треви 

(райграс, ежова главица и др.)

Други едногодишни фуражни култури за 

зелено изхранване или сено (житни, бобово-

житни и др.)

Общо фуражни култури Σ(41÷45)

Общо окопни култури  Σ(38+39)

Общо ароматни и медицински култури  Σ(27÷31)

  ФУРАЖНИ КУЛТУРИ 

|_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 
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16. Площи, заети с основни култури през стопанската 2012/2013 г. (дка)

Продължение

Код

Картофи (вкл. семепроизводство) 47

Ягоди на открито (без посадъчен материал) 48

в т.ч. градински 49

Полски зеленчуци 50

Градински зеленчуци 51

52

53

54

Отглеждани под високи оранжерии 55

56

Семена и посадъчен материал 57

58

Угари 59

от които субсидирани 60

61

Семейни градини 62

Постоянно затревени площи

Естествени ливади, мери и пасища 63

Ниско продуктивни пасища 64

65

66

Зеленчуци, отглеждани под високи оранжерии 

(вкл. ягоди)

|_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__|

Общо пресни зеленчуци Σ(50÷52)

|_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__||_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__||_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

  ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ, вкл. дини и пъпеши (без семепроизводство)

|_________________|,|__||_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__|

Култури

|_________________|,|__|

|_________________|,|__||_________________|,|__|

Напоявани площи                            
Площи за биологично 

производство                        

03

|_________________|,|__|

Засети площи 

01 02

|_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__|

Забележка: Полските зеленчуци  участват в сеитбооборот с други земеделски култури, различни от зеленчуци. Градинските 

зеленчуци  участват в сеитбооборот само с други зеленчукови култури. Не се включват  картофи, зърнено-бобови култури и ягоди на 

открито. Включват се  зелен фасул, зелен грах и сладка царевица.

Общо цветя  Σ(54÷55) |_________________|,|__||_________________|,|__|

  ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ (без семепроизводство)

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__|

Отглеждани на открито 

(вкл. под ниски покрития)

Общо постоянно затревени площи Σ(63÷65)

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__|

ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ  

Σ(10+16+37+40+46+47+48+53+56+57+58+59) |_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__|

Постоянно затревени площи, неизползвани за 

производствени цели, подлежащи на 

субсидиране

|_________________|,|__|

///|_________________|,|__|

|_________________|,|__||_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

Включват се площите със семена и посадъчен материал за захарно цвекло, фуражно цвекло, хмел, тютюн, памук, коноп, лен, ароматни 

и медицински култури, подправки, фуражни култури (без зърнени), фуражни зеленчуци, пресни зеленчуци, ягоди, цветя, тревни смески.

|_________________|,|__|

|_________________|,|__| |_________________|,|__|

Други култури на обработваема земя

(неспоменати другаде)

|_________________|,|__|

|_________________|,|__||_________________|,|__|

|_________________|,|__|

  ///   /// 

  /// 

  /// 

  /// 

  /// 

  /// 

  /// 

  ///   /// 

  /// 

  /// 

  /// 

  /// 
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17. Площи, заети с трайни насаждения през стопанската 2012/2013 г.   (дка)

Напоявани площи                                          

02

Семкови и костилкови

01 |_________________|,|__|

02 |_________________|,|__|

03 |_________________|,|__|

04 |_________________|,|__|

05 |_________________|,|__|

06 |_________________|,|__|

07 |_________________|,|__|

08 |_________________|,|__|

09 |_________________|,|__|

Черупкови

10 |_________________|,|__|

11 |_________________|,|__|

12 |_________________|,|__|

13 |_________________|,|__|

14 |_________________|,|__|

Ягодоплодни

15 |_________________|,|__|

16 |_________________|,|__|

17 |_________________|,|__|

Общо ягодоплодни насаждения Σ(15÷17) 18 |_________________|,|__|

19 |_________________|,|__|

20 |_________________|,|__|

21 |_________________|,|__|

22 |_________________|,|__|

23 |_________________|,|__|

24 |_________________|,|__|

Култури Код  Площ                                       
Площи за биологично 

производство           
01 03

Праскови и нектарини |________________|,|__| |_________________|,|__|

Ябълки |________________|,|__| |_________________|,|__|

Круши |________________|,|__| |_________________|,|__|

Кайсии и зарзали |________________|,|__| |_________________|,|__|

Сливи и джанки |________________|,|__| |_________________|,|__|

Череши |________________|,|__| |_________________|,|__|

Вишни |________________|,|__| |_________________|,|__|

Други (дюли, дрян и др.) |________________|,|__| |_________________|,|__|

Общо семкови и костилкови Σ(01÷08) |________________|,|__| |____________________|,|__|

Малини

Лешници |________________|,|__| |_________________|,|__|

Други черупкови насаждения (кестени) |________________|,|__| |_________________|,|__|

Общо черупкови насаждения Σ(10÷13) |________________|,|__| |____________________|,|__|

Орехи |________________|,|__| |_________________|,|__|

Бадеми |________________|,|__| |_________________|,|__|

|____________________|,|__|

За лозов посадъчен материал

|________________|,|__| |_________________|,|__|

Арония |________________|,|__| |_________________|,|__|

Други ягодоплодни 

(киви, касис, къпини, черници, мушмули, 

смокини) |________________|,|__| |_________________|,|__|

Общо разсадници Σ(20÷23) |_______________|,|__| |____________________|,|__|

|________________|,|__| |_________________|,|__|

За овощен посадъчен материал |________________|,|__| |_________________|,|__|

За декоративни видове |________________|,|__|

  ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ 

РАЗСАДНИЦИ

За горски видове |________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|________________|,|__| |____________________|,|__|

ОБЩО ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ 

Σ(09+14+18) |_______________|,|__|

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 
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17. Площи, заети с трайни насаждения през стопанската 2012/2013 г. (дка)

Продължение

Напоявани площи                     

02

25 |_________________|,|__|

26 |_________________|,|__|

от които червени винени сортове 27 |_________________|,|__|

28 |_________________|,|__|

от които червени винени сортове 29 |_________________|,|__|

30 |_________________|,|__|

 от които червени винени сортове 31 |_________________|,|__|

32 |_________________|,|__|

33 |_________________|,|__|

34 |_________________|,|__|

от които коледни елхи 35 |_________________|,|__|

от които култивирани шипки 36 |_________________|,|__|

37 |_________________|,|__|

38 |_________________|,|__|

Код

Площ на стопанските сгради и дворове (100 кв.м. = 0,1 дка) 01

Необработвани земеделски земи 02

от които изоставени овощни насаждения 03

от които изоставени лозови насаждения 04

Гори и залесени площи 05

от които с кратък ротационен цикъл 06

Други площи с неселскостопанско предназначение (пътища, езера и др.) 07

08

09

Код

Площи, сертифицирани за  биологично производство 01

Площи, в процес на сертификация 02

03

Винени сортове лозя Σ(26+28+30) |________________|,|__| |_________________|,|__|

Култури

01 03

 Площ                                
Площи за биологично 

производство

|________________|,|__| |_________________|,|__|

Код

|________________|,|__| |_________________|,|__|

в т.ч. винени сортове лозя за вино със 

защитено географско указание (ЗГУ)

|________________|,|__| |_________________|,|__|

в т.ч. винени сортове лозя за вино със 

защитено наименование за произход (ЗНП) 

   ЛОЗЯ

|________________|,|__| |_________________|,|__|

Десертни сортове лозя |________________|,|__| |_________________|,|__|

|________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__||________________|,|__|

в т.ч. винени сортове лозя за други вина

|________________|,|__| |_________________|,|__|

ОБЩО ЛОЗЯ Σ(25+32) |________________|,|__| |_________________|,|__|

|________________|,|__| |_________________|,|__|

Други трайни насаждения (ракита, камъш и 

др.) |________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__|

Общо други земи Σ(01+02+05+07)

ОБЩА ПЛОЩ НА СТОПАНСТВОТО 

Σ [въпрос 17, код 38 + въпрос 18, код 08]

Площ (дка)

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

Общо трайни насаждения Σ(19+24+33+34) |________________|,|__| |_________________|,|__|

|_________________|,|__|

18. Други земи на стопанството

ОБЩО ИЗП НА СТОПАНСТВОТО 

Σ [въпрос 16, код 61+62+66 + въпрос 17, код 37] |________________|,|__|

Общо площи за биологично производство Σ (01+02) 

|_________________|,|__|

19. Каква част от ИЗП на стопанството е сертифицирана или е в процес на сертификация за биологично 

производство?

ИЗП (дка)

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 

/// 
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20. Асми, отглеждани в стопанството

|_______________|

21. Площи на стелажите за производство на култивирани гъби 

|_______________|

22. Отглеждани зеленчуци - разгъната площ (без площите в семейните градини) 

Код
Открити площи 

(дка)  

Домати 01 |_________________|,|__|

Краставици 02 |_________________|,|__|

Пипер 03 |_________________|,|__|

Дини 04 |_________________|,|__|

Пъпеши 05 |_________________|,|__|

Салати, марули 06 |_________________|,|__|

Зелен лук 07 |_________________|,|__|

08 |_________________|,|__|

23. Какви водоизточници могат да се използват в стопанството за напояване?

Моля, отбележете отговора със знак "Х":

Код 

Подпочвена вода (кладенци, сонди и извори) 01      □

02      □

03      □

04      □

Други водоизточници 05      □

24. Видове инсталаци, използвани за напояване (възможен повече от един отговор)

Моля, отбележете отговора със знак "Х" и посочете площите:

Видове инсталации
Код Отговор

Дъждовални инсталации 01 □

За микронапояване (капково) напояване 02 □

Мрежа за гравитачно напояване 03 □

Други _________________________________ 04 □

Общо поливна площ (дка) |__________________|,|__|

25. Какви площи могат да бъдат поливани чрез наличните видове инсталации и водоизточници?

 □

Площи 

(дка)         

|__________________|,|__|

|__________________|,|__|

|__________________|,|__|

|__________________|,|__|

Основен водоизточник 

(възможен един 

отговор)

Други използвани 

водоизточници 

(възможен повече от 

един отговор)

 □
Води от общата напоителна мрежа извън стопанството 

(язовири, тръбопроводи и открити канали за напояване)

Вид на източника

Открити водоизточници в стопанството  

(използвани само от стопанството)

Естествени водоизточници извън стопанството 

(използвани от повече стопанства)

Брой асми

|__________________|,|__|

Общо  площи Σ(01÷07)

|__________________|,|__|

|__________________|,|__|

|__________________|,|__|

|__________________|,|__|

Площи (кв. м.)

Видове зеленчуци
Оранжерийни площи 

(дка)         

|__________________|,|__|

 □

 □

 □

|__________________|,|__|

|__________________|,|__|
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Моля, отбележете отговора със знак "Х": Ако отговорът е НЕ, моля преминете на въпрос 30! 

Код Брой животни

Телета под 1 година за угояване 01 |______________|

Други телета под 1 година, мъжки (вкл. за разплод) 02 |______________|

Други телета под 1 година, женски (вкл. за разплод) 03 |______________|

Говеда от 1 до 2 години, мъжки 04 |______________|

Юници за угояване от 1 до 2 години 05 |______________|

Други юници от 1 до 2 години (за разплод) 06 |______________|

Бикове на 2 години и повече 07 |______________|

Юници за угояване на 2 години и повече 08 |______________|

Други юници на 2 години и повече (за разплод) 09 |______________|

Млечни крави 10 |______________|

Други крави 11 |______________|

12 |______________|

Малачета под 1 година, мъжки 13 |______________|

Малачета под 1 година, женски 14 |______________|

Биволи на възраст 1 година и повече,  мъжки 15 |______________|

Малакини на възраст 1 година и повече 16 |______________|

Биволици 17 |______________|

18 |______________|

Кобили на 3 г. и повече за работа 19 |______________|

Кобили и понита на 3 г. и повече за спорт и туризъм 20 |______________|

Жребци на 3 г. и повече 21 |______________|

Млади коне и понита под 3 г. 22 |______________|

Кастрирани коне 23 |______________|

Магарета 24 |______________|

Мулета и катъри 25 |______________|

26 |______________|

Кози майки 27 |______________|

Млади женски кози за разплод на 1 година и повече 28 |______________|

Пръчове, вкл. млади 29 |______________|

Други кози 30 |______________|

31 |______________|

Овце майки - млечни 32 |______________|

Овце майки - месодайни 33 |______________|

Млади женски овце за разплод на 1 година и повече (дзвизки) 34 |______________|

Кочове, вкл. млади 35 |______________|

Други овце 36 |______________|

37 |______________|

Говеда

Общо биволи Σ(13÷17)

Да □  Не □      

26. Отглеждате ли селскостопански животни в стопанството?           

27. Брой животни към 1
-ви

 ноември 2013 година

(включват се и отглежданите на пансион животни, но без дадените за отглеждане в друго стопанство) 

Общо говеда Σ(01÷11)

Еднокопитни

Биволи

Овце

Общо овце Σ(32÷36)

Общо кози Σ(27÷30)

Кози

Общо еднокопитни Σ(19÷25)

- 9 -



Код Брой животни

Прасенца под 20 кг 38 |______________|

Прасета от 20 до 50 кг 39 |______________|

Прасета за угояване от 50 кг до 80 кг 40 |______________|

Прасета за угояване от 80 кг до 110 кг 41 |______________|

Прасета за угояване над 110 кг 42 |______________|

Нерези с тегло от 50 кг и повече 43 |______________|

Заплодени свине-майки 44 |______________|

Свине, заплодени за първи път 45 |______________|

Други свине-майки 46 |______________|

Млади женски незаплождани свине над 50 кг 47 |______________|

48 |______________|

Кокошки носачки - стокови 49 |______________|

Разплодни кокошки носачки (родители) 50 |______________|

Подрастващи кокошки 51 |______________|

Пилета за угояване 52 |______________|

Пуйки 53 |______________|

Патици 54 |______________|

Гъски 55 |______________|

Щрауси 56 |______________|

Други птици (пъдпъдъци, фазани, токачки и др.) 57 |______________|

58 |______________|

Зайкини 59 |______________|

Други зайци 60 |______________|

61 |______________|

Брой продуктивни пчелни семейства 62 |______________|

63 Да □      Не □

Код Отговор

Сертифицирано за биологично производство 01 Да □      Не □
В процес на сертификация 02 Да □      Не □

Код Брой 

Едър рогат добитък 03 |____________|

Свине 04 |____________|

Овце и кози 05 |____________|

Птици 06 |____________|

Пчелни семейства 07 |____________|

Други животни 08 |____________|

Зайци

Калифорнийските червеи и охлювите не се включват във въпрос 27, код 63!

Биологично производство

Пчеларство

Общо зайци Σ(59÷60)

27. Брой животни към 1
-ви  

ноември 2013 година

(включват се и отглежданите на пансион животни, но без дадените за отглеждане в друго стопанство) 

Птици

Общо птици Σ(49÷57)

Общо свине Σ(38÷47)

Свине

Вид животни

Ако в код 01 или  02 на въпрос 28 е посочен отговор ДА, моля, отбележете броя на животните!

Продължение

Други селскостопански животни, неспоменати по-горе 

(нутрии, норки, ангорски зайци, ангорски кози и др.)

28. Стопанството сертифицирано ли е за биологично производство на животински продукти или е в процес на 

сертификация?
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Ако отговорът е  ДА, моля посочете:

Код

01
дка

02
брой месеци

03 брой

04 брой месеци

Четириколесни 01

Верижни 02

Транспортьори (самоходни шасита и др.) 03

04

Зърнокомбайни 05

Други механизирани комбайни 06

07

Мотокултиватори 08

Окопаващи машини 09

Ротационни окопаващи машини 10

Самоходни косачки 11

12

Моля, отбележете отговора със знак "Х":

Култури Код Отговор Видове животни Код Отговор

Зърнени култури 01 Да □    Не □                      Говеда и биволи 08 Да □    Не □                      
Технически култури 02 Да □    Не □                      Еднокопитни 09 Да □    Не □                      
Фуражни и други полски култури 03 Да □    Не □                      Овце и кози 10 Да □    Не □                      

04 Да □    Не □                      Свине 11 Да □    Не □                      
Овощни насаждения 05 Да □    Не □                      Птици 12 Да □    Не □                      
Лозя 06 Да □    Не □                      Зайци 13 Да □    Не □                      

07 Да □    Не □                      Пчелни семейства 14 Да □    Не □                      

Да □         Не □                      

Да □         Не □                      

Да □         Не □                      

Затревени площи, използвани от животните 

(площи от въпрос 16 кодове 44, 63 и 64)

|_______________|

Тревопасни животни от стопанството, които използват 

общи мери

29.2. Тревопасните животни използват ли общи мери за колективна паша?

29.1. Тревопасните животни  пасат ли на затревени площи на стопанството?

|__________________|,|__|

Ако отговорът е  ДА, моля посочете:

Време, през което животните са били на паша на площи 

на стопанството

Да □         Не □                      

Разсадници и други трайни 

насаждения

Пресни зеленчуци, картофи, 

ягоди и цветя

///

31. Застрахована ли е растителната продукция и/или животните в стопанството през референтния период?

Да □         Не □                      

Да □         Не □                      

Общо други машини Σ(08÷11)

Да □         Не □                      

Да □         Не □                      

Други машини

///

Да □         Не □                      
Да □         Не □                      

Общо комбайни Σ(05÷06) ///

|_______________|

29. Използване на пасища от тревопасните животни в стопанството през референтния период?

Комбайни

Собствени

|_______________|

Да □         Не □                      

ОтговорТрактори Код

Наети или използвани 

съвместно

Общо трактори Σ(01÷03)

Време, през което животните са били на паша на общи 

мери

|_______________|

|_______________|

|_______________|

|_______________|

30. Видове селскостопански машини, използвани през последните 12 месеца

|_______________|

 брой

|_______________|

|_______________|

|_______________|

|_______________|

|_______________|

|_______________|

|_______________|
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Да □                 Не □            

Ако отговорът е  ДА, моля отбележете със знак "Х" 

Вид на съоръженията: Код
Непокрити 

съоръжения

01 □
Специални съоръжения за съхранение на:

Твърд оборски тор 02 □

Течен оборски тор 03 □

Резервоар за полутечен тор 04 □

Басейн за полутечен тор 05 □

Да □                 Не □            

Вид оборски тор Код Площ (дка)

01 |__________________|,|__|

02 |__________________|,|__|

Да □                 Не □            

Код Площ (дка)

Общо наторени открити площи с минерални торове 01 |__________________|,|__|

Да □                 Не □            

Код Площ (дка)

01
|__________________|,|__|

02 |__________________|,|__|

03 |__________________|,|__|

34. През референтния период внасяли ли сте минерални торове на открити площи на стопанството? 

33. През референтния период внасяли ли сте оборски тор на открити площи на стопанството?         

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Моля, отбележете отговора със знак "Х":

32. Стопанството притежава ли съоръжения за складиране на оборски тор?

Покрити 

съоръжения

Обикновено торище □

□

□

□

Моля, отбележете отговора със знак "Х":

Открити площи на стопанството, върху които е 

прилаган полутечен тор

Открити площи на стопанството, върху които е 

прилаган твърд оборски тор 

Ако отговорът е  ДА, моля посочете:

□

Открити площи, третирани с инсектициди

Открити площи, третирани с фунгициди

Ако отговорът е  ДА, моля посочете:

Моля, отбележете отговора със знак "Х":

Моля, отбележете отговора със знак "Х":

Открити площи, третирани с хербициди

35. През референтния период внасяли ли сте на открити площи продукти за растителна защита?

Ако отговорът е  ДА, моля посочете:
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Да □         Не □                      

Вид на източника Код

Вятър 01

Биомаса 02

от която биометан (биогаз) 03

Слънчева енергия 04

Хидроенергия 05

Други видове 06

Да □         Не □                      
Ако отговорът е  ДА , моля отбележете със знак "Х" 

Други дейности, пряко свързани със стопанството Код

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

    Моля, отбележете отговора със знак "Х":

Код

01

02

03

Консумирана от домакинството Код

01

02

03

04

Да □         Не □                      

от 25% до 49%  □  

 □  

Отговор

 □  

Неселскостопански механизирани услуги (почистване на сняг и др.)

Отговор

 □  

Лесовъдство

Преработка на дървен материал от стопанството

39. Каква част от общата стойност на селскостопанската продукция, произведена в стопанството, се консумира от 

домакинството?  (Само за стопанствата на физическите лица (код 01 и 02 от въпрос 5)    

36. Притежавате ли оборудване за производство на енергия от възобновяеми източници за пазара?                  

37. Развивате ли други дейности, пряко свързани със стопанството, от които получавате приходи?

Производство на възобновяема енергия за пазарни цели (от вятър, вода, биогаз и др.)

Производство на риба и аквакултури, моля уточнете  _____________________

38. Относителен дял на приходите от другите доходоносни дейности, пряко свързани със стопанството (въпрос 37), в 

общия оборот на стопанството (вкл. преки плащания).    

от 0% до 10%

 □  

 □  

 от 0% до 24% 

ВАЖНО!                                                                                   

Директни са продажбите, при които стопанството продава произведената от него продукция директно на консуматора (крайния 

потребител на стоката). 

НЕ СА директни продажбите на преработвателни предприятия, раздадената рента от кооперации, продукцията, продадена чрез 

посредници (прекупвачи).

 □  
 □  

от 11% до 50%

от 51% до 100%

от 50% до 74%

от 75% до 100%

 □  
 □  

 □  

Преработка на продукти от стопанството (преработване на селскостопанската продукция, произведена в 

стопанството, с изключение на преработката на грозде за производство на вино)

 □  
 □  
 □  

 □  
Селски туризъм (хотелиерски и ресторантьорски услуги)

Занаяти (грънчарство, тъкачество, ножарство и др.)

Други странични дейности, моля уточнете   __________________________

 □  

 □  

 □  

 □  
 □  

Отговор

 □  
 □  

Моля, отбележете отговора със знак "Х":

Моля, отбележете отговора със знак "Х":

Моля, отбележете отговора със знак "Х":

Моля, отбележете отговора със знак "Х":

Селскостопански механизирани услуги 

(оран, сеитба, окопаване, прибиране и др.)

Относителен дял на приходите от другите дейности

40. Продажбите, директно на консуматора, надвишават ли 50% от общия обем на продажбите на селскостопанска продукция?

 □  

Отговор

Ако отговорът е  ДА , моля отбележете със знак "Х" 
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Родствена 

връзка със 

стопанина 

Пол 
Възрастова 

група 

Значимост на 

земеделската 

работа в 

стопанството

(Код от 

табл. 1)

М=1 

Ж=2

(Код от табл. 

2)

(Код от 

табл. 3) 

(Код от 

табл. 5)

(Код от 

табл. 6)

01 02 03 04 05 06 07 08

01 |  0  | |____| |____| |____________| |____| Да □     Не □ |____| |____|

02 |  0  | |____| |____| |____________| |____| /// /// ///

03 |____| |____| |____| |____________| |____| /// /// ///

04 |  1  | |____| |____| |____________| |____| Да □     Не □ |____| |____|

05 |  2  | |____| |____| |____________| |____| Да □     Не □ |____| |____|

06 |  2  | |____| |____| |____________| |____| Да □     Не □ |____| |____|

07 |  2  | |____| |____| |____________| |____| Да □     Не □ |____| |____|

08 |  2  | |____| |____| |____________| |____| Да □     Не □ |____| |____|

09 |  2  | |____| |____| |____________| |____| Да □     Не □ |____| |____|

10 |  2  | |____| |____| |____________| |____| Да □     Не □ |____| |____|

Пол 

Значимост на 

земеделската 

работа в 

стопанството

М=1 Ж=2
(Код от 

табл. 3) 
01 03 04 05

01 |____| |____________| |____| Да □     Не □
02 |____| |____________| |____| Да □     Не □
03 |____| |____________| |____| Да □     Не □
04 |____| |____________| |____| Да □     Не □
05 |____| |____________| |____| Да □     Не □
06 |____| |____________| |____| Да □     Не □
07 |____| |____________| |____| Да □     Не □
08 |____| |____________| |____| Да □     Не □
09 |____| |____________| |____| Да □     Не □
10 |____| |____________| |____| Да □     Не □
11 |____| |____________| |____| Да □     Не □
12 |____| |____________| |____| Да □     Не □
13 |____| |____________| |____| Да □     Не □
14 |____| |____________| |____| Да □     Не □
15 |____| |____________| |____| Да □     Не □

01

02

Съпруг/а на стопанина, 

който/която не е управител 

(независимо дали работи в 

стопанството или не)

Д
р
у
ги

 ч
л
ен

о
в
е 

н
а 

се
м

ей
ст

в
о
то

 н
а 

ст
о
п

ан
и

н
а,

 

р
аб

о
те

щ
и

 в
 с

то
п

ан
ст

в
о
то

Ако във въпрос 

37 е отбелязано, 

че стопанството 

има друга 

дейност, лицето 

участва ли в нея?        

Код

(Код от табл. 2)

02 06

|____|

|______|

(Код от табл. 5)

Значимост на 

другите дейности, 

отбелязани в 

колона 5

42. Данни за несемейната постоянно заета платена работна ръка в земеделската дейност на стопанствата на физическите лица  (кодове 01 и 

02 на въпрос 5) и работната ръка на гражданските сдружения (код 05 на въпрос 5)

Възрастова 

група 

Заети лица

Отработено 

време 

човекодни, 

приравнени 

към 8 ч. 

работен 

ден                

Брой на допълнителните листа за въпрос 41

|____|

|____|

|____|

|____|

41. Данни за стопанина, управителя и семейната работна ръка в стопанствата на физическите лица (кодове 01 и 02 на въпрос 5)  и 

данни за стопанина, който е управител на гражданските сдружения (код 05 на въпрос 5)

Управител, който не е стопанин

Значимост и тип 

на другите 

дейности, носещи 

доходиЗаети лица Код

Стопанин и управител на 

стопанството

Лицето има ли 

друга дейност, 

носеща му 

доходи?        

Стопанин, който не е управител 

на стопанството

Отработено 

време 

човекодни, 

приравнени 

към 8 ч. 

работен 

ден                

|______|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

от които жени

Код

Общо:

43. Общо постоянно заета платена работна ръка в земеделската дейност на стопанствата на физическите лица и работната 

ръка на гражданските сдружения

Отработено време в стопанството

(общ брой човекодни)

02

Брой на допълнителните листа за въпрос 42

|____|

|____|

|____|

|____|

|____||____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|__________|

|__________|

Брой работници

(списъчен състав)

01

|__________|

|__________|
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Общо: 01

от които жени 02

Пол 

(Код от 

Таблица 2)
01 02

Управител 01 |___| |___|

02 |___| |___|

03 |___| |___|

04 |___| |___|

05 |___| |___|

06 |___| |___|

07 |___| |___|

08 |___| |___|

09 |___| |___|

10 |___| |___|

11 |___| |___|

12 |___| |___|

13 |___| |___|

14 |___| |___|

15 |___| |___|

16 |___| |___|

99

от които жени 98

Мъже Жени

01 02 03 04

01 |____| |____| |______| |______|

02 |____| |____| |______| |______|

03 |____| |____| |______| |______|

04 |____| |____| |______| |______|

05 |____| |____| |______| |______|

06 |____| |____| |______| |______|

07 |____| |____| |______| |______|

|________|

|_____________|

|_____________|

|_____________|

|_____________|

|_____________|

|_____________|

|_____________|

|_____________|

|_____________|

|_____________|

|_____________|

03

|_____________|

|_____________|

|_____________|

Забележки:

 в. 44 - справка от 

счетоводните документи на 

стопанството;  

 в. 45 - справка от 

разплащателните ведомости 

на стопанството;

Да □  Не □

Включва се отработеното 

време в часове от работници 

от други стопанства или 

предприятия.

|_____________|

47. Стопанството получава 

ли платени механизирани 

селскостопански услуги 

през референтния период?

Ако отговорът е ДА , моля 

посочете броя човекочасове!

|__________|

М=1 Ж=2

45. Данни за постояннно заетите платени работници в стопанствата на 

юридическите лица

|__________|

|__________|

|__________|

Човекодни, приравнени към 8 

ч. работен ден       

Общ брой човекодни

02

Брой отработени 

дни, приравнени 

към 8 ч. работен 

ден   

46. Временно наети работници, заети в стопанството през стопанската 2012/2013 

г. 

|__________|

Период на работа Код

|__________|

Брой лица

Код

Общ брой 

човекодни

(01+02)*03

Име / длъжност 

Възрастова 

група 

Код

|__________|

(общ брой човекодни)

|_____________|

|_____________|

|__________|

Отработено време в 

стопанството

Отработено време в 

стопанството

Постоянно заета платена работна ръка, включена в допълнителните листа

Брой на допълнителните листа за въпрос 45 |________|

Общо от допълнителните листа:

(списъчен състав)

Брой работници

01

44. Постоянно заета платена работна ръка в стопанствата на юридическите лица 

- общо ( изключват се данните за управителя )

Отработено време в 

стопанството
Брой работници

01 02

Код
(списъчен състав) (общ брой човекодни)
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Възрастова 

група:
Код

Код от 15 г. до 24 г. 1 Код

0 от 25 г. до 34 г. 2 1

1 от 35 г. до 44 г. 3 2

от 45 г. до 54 г. 4 3

от 55 г. до 64 г. 5 4

от 65 г. до 74 г. 6 5

9 на 75 г. и повече 7 9

Код

2

3

9

Код

1

2

9

Забележки:

от 928 до 1391 часа

от 1% до 24.9%

Основна заетост

от 50% до 74.9%

от 25% до 49.9% от 464 до 927 часа

Вид заетост

Допълнителна заетост

Таблица 1. Родствена 

връзка със стопанина

Членове на 

семейството 

(родители, деца, братя 

и сестри, други 

2

Стопанин 

Родствена връзка

Съпруг/а

Няма роднинска връзка 

Отработено време в 

часове

Таблица 4. Отработено време в стопанството

Таблица 3. Значимост на земеделската работа 

в стопанствотоРодени в периода:

Вид заетост1989 -1998 г.

Таблица 2. Възрастова група

Единствена заетост

Основна заетост

1979 - 1988 г.

1949 - 1958 г.

1969 - 1978 г.

1959 - 1968 г.

Таблица 5. Значимост на другите 

дейности на лицата
Отработено време в дни 

при 8 часов работен ден

Не работи в стопанството

Допълнителна заетост

Пенсионер със селскостопанска дейност

Безработен със селскостопанска дейност

Дейности, несвързани със стопанството

1 856 часа и повече

1939 - 1948 г.

под 58 дни

от 58 до 115 дни

под 464 часа

100%

преди 01.01.1939 г.

Отработено време в 

% от пълно работно 

време

от 116 до 173 дни

В края на 2013 година Министерството на земеделието и храните провежда извадково статистическо изследване на

структурата на земеделските стопанства в страната, съгласно eвропейското законодателство. Целта на тези изследвания е

да се получи актуална и надеждна информация за промените, които настъпват в броя, размера и технико-икономическата

насоченост на земеделските стопанства. Списъкът (извадката) със стопанствата за анкетиране е съставен въз основа на

информацията, получена от преброяването на земеделските стопанства през 2010 година.

Статистическият въпросник за изследване на структурата на земеделските стопанства в България през 2013 година е

изготвен въз основа на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1200/2009 на

Комисията. Въпросите, включени в него, се базират на списъка с характеристиките, които страните членки на ЕС трябва да

наблюдават при провеждане на “структурните си анкети” през 2013 и 2016 година.

Областните експерти по агростатистика отговарят за правилното и коректно попълване на въпросниците от анкетьорите

и ще ги подпомагат при възникване на проблеми и трудности “на терена”.

Данните за стопанствата се използват само за статистически цели , не се предоставят на данъчни и социални служби и

нямат юридическа стойност пред съда. Анкетьорите носят административно-наказателна отговорност, ако разгласят

събраната от тях информация за стопанствата.

Няма други дейностиот 174 до 231 дниот 75% до 99.9%

Няма други дейности

Таблица 6. Тип на другите дейности на лицата

Тип дейност

232 дни и повече

от 1392 до 1855 часа

Дейности в рамките на стопанството (от въпрос 37)
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