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Номер Понятия Описание 

1 Описание на 

данните 

Целта на изследването е да се даде информация за 

състоянието и структурата на производството на цветни 

култури; да се определи размерът на площите, върху които 

се отглеждат цветни култури за рязан цвят и декоративни 

цветя и храсти; да се установи размерът на производството 

на основните групи цветни култури – саксийни видове, 

рязан цвят, луковични култури, декоративни цветя, храсти за 

украса на паркове и градини и направленията за реализация. 

2 
Използвани 

класификации 

Категории цветни култури, определени в ПРОДАГРО, 

ПРОДКОМ и Номенклатура за цветните култури. 

3 Обхват 

Извадката от земеделски стопанства е съставена въз основа на 

списък на стопанствата, отглеждащи цветя и анкетирани със 

статистически въпросник по време на преброяването на 

земеделските стопанства в Република България през 2010 г. 

С извадката се осигурява обхват най-малко на 90% от 

площите, върху които се отглеждат цветни култури. 

4 
Единици на 

измерванe 

Площ в дка; брой цветя; семена, посадъчен материал и т.н. в 

килограми и грамове; куб.м. 

5 

Период, за който 

се отнасят 

данните 

За периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. 

6 

Период, за който 

има налични 

данни 

За 2003 г., 2007 г. и за 2010 г. 

mailto:GLukarska@mzh.government.bg


 

7 

Нормативни 

изисквания и 

правила 

(национални и 

европейски) 

Изследването се извършва в изпълнение на Джентълменско 

споразумение на Общността. 

8 

Срокове на 

разпространение 

на информацията 

Сроковете за публикуване на статистическата информация са 

посочени в Националната статистическа програма. 

9 

Начини на 

разпространение 

на информацията 

• Специализирани публикации 

• Интернет страница на МЗХ www.mzh.government.bg 

• Интернет страница на Евростат: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

10 
Методологични 

документи 

Методологични бележки за наблюдението на производството 

на цветя в България за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г. 

Инструкция за провеждане на наблюдение на производството 

на цветя в България за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г. 

11 
Източници на 

данни 

Въпросници с изследваните характеристики за производство 

на цветя на хартиен носител. 

12 

Честота на 

събиране на 

данните 

На три години. 

13 

Начин за 

събиране на 

данните 

Данните се събират на място от стопанствата, включени в 

извадката. Специално наети и обучени анкетьори провеждат 

директно интервю със земеделските стопани, като се 

осигурява необходимата представителност на резултатите 

на национално ниво. 
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