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Статистическо представяне 

Описание на данните 

 Изследването на броя на селскостопанските животни 

към 1-ви ноември е извадково статистическо 

изследване, което се провежда в изпълнение на 

изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/2008. То 

осигурява съпоставима статистика от всички държави 

членки.  

 Целта на изследването е да се съберат данни за броя 

на говедата, биволите, овцете, козите и свинете по 

категории в България към 1-ви ноември, количеството 

на произведеното мляко (във физически литри), броят 

на реализираните животни – предадени за клане в 

кланици, заклани извън кланиците или продадени 

живи, и предоставя основна информация за 

структурата на животновъдството.  

Използвани класификации 
 Използват се стандартни класификации и общи 

определения за променливите, определени в 

приложение II на Регламент (ЕО) № 1165/2008. 

Обхват 

 Стопанства, отглеждащи говеда, биволи, овце, кози и 

свине на територията  на страната и произвежданите 

от тях продукти.  

 Стопанства осигуряващи обхват от 98% от общата 

съвкупност, съгласно ПЗС‘2010. 

Понятия и дефиниции 

 Животновъдно стопанство – определя се като 

самостоятелна икономическа единица, в която се 

отглеждат някои от следните видове животни: говеда, 

биволи, свине, овце или кози. 

 Местонахождение на стопанството – определено е 

предварително с изследването на структурата на 

земеделските стопанства. Ако в стопанството се 

отглеждат животни и няма растениевъдство, 

местонахождението се отнася към това землище, 

община и област, в което е разположена основната 

сграда на стопанството, или мястото, където 

животните се отглеждат или са на пансион в момента 

на анкетата. 



 Адрес за контакт със стопанството е мястото, 

където стопанинът или управителят може да бъде 

открит за контакт. Най-често това е административна 

сграда (офис) на стопанството, в която се намира 

документацията и управлението на стопанството. В 

случаите, когато стопанството не разполага със 

селскостопански и административни сгради, адресът 

за контакт на стопанството  се счита адресът, на който 

може да бъде открит неговият стопанин, т.е. адресът 

по местоживеене. 

Статистическа единица 

Животновъдно стопанство, отговарящо на критериите за 

земеделско стопанство съгласно Закона за преброяване 

на земеделските стопанства през 2010 година. 

Статистическа съвкупност 

Съвкупността обхваща земеделски стопанства, които 

отглеждат селскостопански животни от преброяването 

през 2010 година, като са добавени нови животновъдни 

стопанства, създадени след 2010 година.  

Географски обхват (територия) България 

Времеви обхват 2001 - 2018 

Базисен период Не се прилага 

Мерна единица 

Налични видове животни по категории и видове – брой; 

Произведено мляко – литри; 

Реализирани животни през последните 12 месеца – брой; 

Производство на вълна – кг; 

Отчетен период 

Година 2018 

Нормативна база 

Нормативни документи и други 

споразумения 

 Регламент (ЕО) № 1165/2008 на Европейския 

парламент и Наредба за статистическите 

изследвания, провеждани в свиневъдството, 

говедовъдството, биволовъдството, овцевъдството, 

козевъдството и производството на месо, мляко и 

млечни продукти (обн. ДВ, бр. 93 от 17.11.2006 г.). 

Споделяне на данни 

 Евростат  

 НСИ, съгласно Споразумение за сътрудничество и 

стратегическо партньорство при обмен на 

информация между НСИ и МЗГ (понастоящем 

МЗХГ). 

Конфиденциалност  

Конфиденциалност - политика Закон за статистиката 

Конфиденциалност - защита на 

данните 

Индивидуални данни не се разпространяват.  

За да се гарантира тайната на индивидуалните данни, 

някои от показателите са публикувани в обобщени 

позиции или са заменени със знак „с“ (конфиденциални 

данни). Това са случаите, когато: 

 има по-малко от 3 стопанства в разглежданата 

категория; 

 едно от стопанствата в разглежданата категория 

обхваща повече от 85% от дейността в тази категория. 



Политика по разпространение 

Календар за разпространение 

Датата за публикуване на статистическата информация е 

посочена в Календара за разпространение на резултатите 

от статистическите изследвания на МЗХГ. 

Достъп до календара за 

разпространение 

Календарът е наличен на интернет сайта на МЗХГ 

www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi 

Достъп на потребителите 

Данните се публикуват на интернет сайта на МЗХГ в 

рубриката Статистика → Животновъдство → Данни 

за  животновъдството, в съответствие със Закона за 

статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската 

статистическа практика, зачитайки професионалната 

независимост и с цел обективност, прозрачност, при 

което всички потребители са равнопоставени. 

Честота на разпространение 

Предварителни резултати на 15-ти февруари и окончателни резултати на 15-ти май 

Достъпност и яснота 

Прессъобщения 
На сайта на МЗХГ се публикува прессъобщение в деня 

на оповестяване на окончателните резултати. 

Публикации Електронни таблици и публикация с резултати 

Онлайн база данни www.agrostat.bg/Survey/SubSystems 

Достъп до микроданни 
Не се предвижда извън случаите, отразени в Закона за 

статистиката. 

Други формати на 

разпространение 
 

Методологични документи 

Методологични бележки  

Нормативната база е налична на сайта на МЗХГ 

www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-

analizi/givotnovadstvo /normativna-uredba/ 

Документация за качеството Не са публикувани 

Управление на качеството 

Осигуряване на качеството 

Прави се сравнителен анализ на данните с предходните 

години, други статистически изследвания и 

административни данни. 

Оценка на качеството Като цяло качеството на данните е добро. 

Приложимост 

Потребности на потребителите 

Преди стартиране на изследването анкетната карта се 

изпраща в специализираните дирекции на МЗХГ. 

Представените искания се анализират и при доказана 

необходимост се включват за наблюдение допълнителни 

характеристики. 

Удовлетвореност на 

потребителите 
 

Пълнота 

Наблюдават се всички променливи, изисквани с 

Регламент (ЕО) № 1165/2008, както и допълнителни 

променливи за национални потребности. 

Точност и надеждност 

Обща точност 

Точността/качеството на данните е тясно свързана с 

достоверността на предоставените индивидуални данни 

от респондентите при попълване на анкетните карти 

(статистическите въпросници). 

http://www.agrostat.bg/Survey/SubSystems
http://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/givotnovadstvo%20/normativna-uredba/
http://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/givotnovadstvo%20/normativna-uredba/


Навременност и точност на представяне 

Навременност  

Данните от изследването на броя на селскостопанските 

животни към 1-ви ноември 2018 година са предоставени в 

срок съгласно Националната статистическа програма за 

разпространение на данните. 

Точност на представяне  

Съгласуваност и сравнимост 

Географска сравнимост 

Данните на национално ниво са сравними за целия 

период, за който са налични (от 2001 година до 2018 

година). При анализ на данните на ниво NUTS 2 

(статистически райони) трябва да се вземат предвид 

настъпилите промени в класификацията на 

териториалните единици за периода от 2001 до 2018 

година. 

Сравнимост във времето 
Данните са сравними във времето за целия период, за 

който са налични (от 2001 до 2018 година).  

Съгласуваност между предметни 

области 
 

Вътрешна съгласуваност  

Разходи и натовареност 

Разходите за изследването са включени в бюджета на МЗХГ. 

Натовареността на респондентите може да се определи като висока, отчитайки големият 

брой на наблюдаваните характеристики. 

Ревизия на данните - политика 
Няма утвърдена официална политика за ревизиране на 

данните. 

Ревизия на данните - практика 

Обикновено ревизия на данните се прави след промяна в 

използваните класификации. 

До момента не е извършвана ревизия на данните. 

Статистическа обработка 

Източници на данни Анкетна карта (статистически въпросник) 

Честота на събиране на данни Годишно 

Събиране на данни Анкетна карта (статистически въпросник) 

Валидиране на данни 

Валидиране на данните като част от процеса на 

статистическата обработка се извършва при 

въвеждането на индивидуалните данни в 

информационна система. Налична е автоматизирана 

валидация на данните от информационната система на 

две нива – в момента на въвеждане и след 

трансформацията им във формат, изискван от Евростат 

за предаване на данни. 

Контрол на данните преди въвеждането им в 

информационната система се извършва на регионално 

ниво от експертите по агростатистика в ОДЗ, и на 

национално – от експертите в МЗХГ. 

Обработка на данни 

Обработката на данните се извършва на централно ниво, 

след като данните са въведени on-line в 

информационната система от 28-те ОДЗ. Правят се 

проверки на индивидуалните данни за логически 

съответствия.  Данните се обобщават, изпращат се на 

Евростат и се публикуват на сайта на МЗХГ. 

Изглаждане  



Коментар  

 

 

 

 


