РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието,
храните и горите
Отдел “Агростатистика”

Служи само за статистически цели.
Данните не подлежат на
разпространение в индивидуален вид.

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

(за стопанската 2019/2020 година)
Съфинансирано от
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ЕВРОСТАТ

СТАТИСТИЧЕСКИ ВЪПРОСНИК
I. АДМИНИСТРАТИВНИ И ГЕОГРАФСКИ ДАННИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТОПАНСТВОТО
Наименование

Тип на
полето

Данни

Код

Пояснения

1. Географски кодове на местоположението на стопанството – идентификатор
Административна област

01

попълва се служебно

2 цифри

EKATTE

02

попълва се служебно

5 цифри

№ по ред

03

попълва се служебно

4 цифри

Статистически район

04

попълва се служебно

Код на административната
област от 01 до 28

2 цифри

01-Северозападен, 02-Северен
централен, 03-Североизточен, 04Югоизточен, 05-Югозападен, 06Южен централен

1-респондент
2-анкетьор

2. Провеждане на анкетата
Анкетната карта се попълва от
респондент или от анкетьор:

01

1 цифра

Име и фамилия на анкетьора:

02

текст

Номер на анкетьора:

03

6 цифри

Дата на анкетиране:

04

дд/мм/гггг

Начало на анкетирането
(час, минути):

05

час:
минути

Имена на анкетирания/респондента:

06

текст

Код на анкетирания/респондента:

07

1 цифра

1-Стопанин;
2-Управител;
3-Друго лице.

3. Наименование и адрес за контакт със стопанството
(Данните, налични в статистическия регистър се попълват автоматично в ИСАС. При необходимост се коригират.)
Име

01

текст

Презиме

02

текст

Фамилия

03

текст

Наименование на стопанството

04

текст

Код ЕГН, БУЛСТАТ или ЛНЧ

05

1 цифра

№ по БУЛСТАТ, ЕГН или ЛНЧ

06

текст

Юридическо лице и ЕТ
1-ЕГН; 2-БУЛСТАТ; 3-ЛНЧ

07-Ул., кв., жк.

07-Ул., кв., жк., 08-№:

07, 08

09-Блок; 10-вход; 11-етаж;
12-апартамент:

09, 10,
11, 12

13-Населено място; 14-ЕКАТТЕ:

13, 14

15-Наименование на областта;
16-Код на областта:
17-Наименование на общината;
18-Код на общината:

Попълват се имената на
стопанина - физическо лице

09-Блок

08-№:

10-вход

11-етаж

12-ап.

13-Населено място

14-ЕКАТТЕ

15-Наименование на областта

16-Код

17-Наименование на общината

18-Код

15, 16

текст
номер

текст
номер

текст
номер

текст
номер

17, 18

текст
номер

Телефон:

19

номер

Мобилен телефон:

20

номер

Електронна поща (e-mail):

21

текст

1

ЕГН/ЛНЧ-10 цифри; Булстат-9 или
13 цифри.

Наименование / Код на
административната област от
01 до 28
Наименование / Код на
общината

Наименование

Код

Данни

Тип на
полето

Пояснения

4. Земеделска активност

Земеделска активност на
единицата:

01

код 1 цифра

1 - действаща над прага;
2 - действаща под прага;
3 - прекратила дейност;
4 - временно неактивна.
Код 1 или 2 се попълва от контрольора
или от експерта по агростатистика.

Дата на прекратяване:

02

дд/мм/гггг

При код 3 - прекратила дейност,
попълва се датата на прекратяване

Статут на стопанството за
анкетата:

03

код 1 цифра

0 - анкетирано;
1 - отказва интервю;
2 - не е открит.

5. Юридически статут на стопанството

Код за юридическия статут на
стопанството:

01

Моля, уточнете за код 6-Друг:

02

1 - Физическо лице (вкл.
самоосигуряващи се);
2 - Едноличен търговец (ЕТ);
код - цифра
3 - Кооперация;
(от 1 до 6)
4 - Търговско дружество;
5 - Гражданско сдружение;
6 - Друг.

Ако статутът на стопанството е определен като 1 - Физическо лице или 2 - Едноличен търговец
(ЕТ), моля посочете чия собственост са активите на стопанството и как се управлява:

Собственост и управление на
стопанството:

1 - еднолична собственост и
управление от стопанина;
2 - обща собственост със
код -цифра съпруга/съпругата и съвместно
(от 1 до 3) управление на стопанството;
3 - обща собственост с друг член на
семейството и съвместно управление
на стопанството;

03

Ако статутът на стопанството е определен като юридическо лице (кодове 3, 4 и 6), посочете дали
стопанството е част от група предприятия:
Група от предприятия е
обединение на предприятия,
обвързани чрез юридически
и/или финансови връзки и
контролирани от ръководещото
обединението предприятие:

04

код 1 цифра

1-ДА, 0-НЕ

код - 1
цифра
(от 1 до 4)

1-Не води счетоводство;
2-Прави само справка за приходи и
разходи;
3-Води едностранно счетоводство;
4-Води двустранно счетоводство.

6. Стопанството води ли счетоводство?
Вид на счетоводството на
стопанството:

01

Забележки:

2

II. ПЛОЩИ НА СТОПАНСТВОТО И НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ
Използваната земеделска площ (ИЗП) включва площите, заети с полски култури, зеленчуци,
цветя, оранжерии, угари, семейни градини, трайни насаждения и постоянно затревени площи.
Включват се и изоставените до 5 години трайни насаждения, които са с възможност за
възстановяване.
7. Какъв е размерът на използваната земеделска площ (ИЗП), която стопанисвате през
стопанската 2019/2020 г. Включват се откритите площи и площите под високо достъпно
покритие (оранжерии).
Начин на ползване

Код

Собствена земеделска земя

01

Земеделска земя, взета под наем или аренда

02

Друг начин на ползване (безвъзмездно, съвместна обработка и др.)

03

Общо използвана земеделска площ (ИЗП)
Σ(01÷03)

Площ (ха)

04

8. Разпределение на използваната земеделска площ (ИЗП) по населени места
Населено място

ЕКАТТЕ

Област - код

(автоматично
попълване)

(автоматично
попълване)

Област - наименование Код

ИЗП
(ха)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ОБЩО ИЗП:
100 кв.м. = 0.01 ха
1000 кв.м. = 0.10 ха

1 дка = 0.10 ха
10 дка = 1.00 ха

999

Данните за площи се записват в хектари
до втория знак след десетичния разделител - 0.00
3

9. Местоположение на основната сграда (с най-голяма икономическа стойност)
на стопанството:
ЕКАТТЕ
Населено място

(автоматично
попълване)

Област код

Област - наименование

(автоматично
попълване)

Код

Вид на сградата
(код от 1 до 8)

01
1 - сгради за животни;

5 - складове и съоръжения за преработка на селскостопански
продукти;

2 - зърнохранилище;

6 - фуражна кухня и сеновали;

3 - хладилна база за плодове и/или зеленчуци;

7 - други сгради;

4 - машинно-тракторен парк;

8 - липсват сгради.

10. Местоположение на стопанството и географски координати
ЕКАТТЕ, Населено място

01

Координати:

географска ширина

02

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

8 цифри

географска дължина

02

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

8 цифри

5 цифри и текст

1-селскостопанска сграда;
2-по-голямата част от ИЗП;
3-най-важният парцел по площ;
4-най-важният парцел по икономически размер;
5-населено място по адрес на стопанина (до 5 км от
стопанството)

Тип местоположение (код)

03

Описание към код 03

04

Код на клетка по Inspire

05

попълва се служебно

Статистически район

06

попълва се служебно

Административна област

07

текст

2 цифри от 01 до 28

III. РАСТЕНИЕВЪДСТВО, ВКЛ. БИОЛОГИЧНО
11. Биологично земеделие
11.1. Прилага ли стопанството методи за биологично производство в растениевъдството?
Моля, отбележете отговора с код 1-ДА или 0-НЕ:

01

11.2. Каква част от ИЗП на стопанството е в период на преход или е преминала периода на преход за
биологично земеделие?
Код

Площи, преминали периода на преход

02

Площи в период на преход

03

Общо площи за биологично земеделие Σ(02+03)
100 кв.м. = 0.01 ха
1000 кв.м. = 0.10 ха

1 дка = 0.10 ха
10 дка = 1.00 ха

ИЗП (ха)

04

Данните за площи се записват в хектари до
втория знак след десетичния разделител - 0.00

4

12. Използвана земеделска площ (ИЗП) на стопанството през стопанската 2019/2020 година
Площи за биологично
земеделие
Култури

Код

Открити площи

Засети площи

(в период на преход или
преминали периода на
преход)

(ха)

(ха)

01

02

12.1. Зърнени култури
Зърнено-житни култури за зърнопроизводство
Обикновена пшеница

01

Лимец и спелта

02

Твърда пшеница

03

Ръж (вкл. смеси от ръж и други есенни зърнено-житни

04

култури)

Зимен ечемик

05

Пролетен ечемик

06

Овес ( вкл. смеси от овес и други пролетни зърнено-

07

житни култури)

Царевица за зърно

08

Ориз

09

Тритикале

10

Просо

11

Сорго
Други зърнено-житни (алписта, елда, канарено семе,

12

киноа и др.)

13

Моля, уточнете:
Общо зърнено-житни култури Σ(01÷13)

14

Зърнено-бобови и протеинови култури, включително семена и смеси от житни и бобови култури, прибрани в
сухо състояние за зърно
Зрял фасул

15

Леща

16

Грах, бакла и сладка лупина-зърно

17

Нахут

18

Други зърнено-бобови и протеинови култури (семена
от: фий, люцерна и др.)

19

Моля, уточнете:
Общо зърнено-бобови и протеинови култури Σ(15÷19)
100 кв.м. = 0.01 ха
1000 кв.м. = 0.10 ха

1 дка = 0.10 ха
10 дка = 1.00 ха

20

Данните за площи се записват в хектари до втория
знак след десетичния разделител - 0.00

5

12. Използвана земеделска площ на стопанството през стопанската 2019/2020 година
(продължение)
Площи за биологично
земеделие
Култури

Код

Открити площи

Засети площи

(в период на преход или
преминали периода на
преход)

(ха)

(ха)

01

02

12.2. Технически култури
Маслодайни култури ( вкл. семепроизводство)
Слънчоглед

21

Рапица и репица

22

Соя

23

Фъстъци

24

Тикви за семки (за масло)

25

Маслодаен лен

26

Други маслодайни (семе от сусам, рицин, шафранка,
коноп и др. за масло )

27

Моля, уточнете:
Общо маслодайни култури Σ(21÷27)

28

Влакнодайни култури
Памук (вкл. семепроизводство)

29

Влакнодаен лен

30

Влакнодаен коноп

31

Други влакнодайни (сизал, юта и др.)
32

Моля, уточнете:
Общо влакнодайни култури Σ(29÷32)
100 кв.м. = 0.01 ха
1000 кв.м. = 0.10 ха

1 дка = 0.10 ха
10 дка = 1.00 ха

33

Данните за площи се записват в хектари до
втория знак след десетичния разделител - 0.00

6

12. Използвана земеделска площ на стопанството през стопанската 2019/2020 година
(продължение)
Площи за биологично
земеделие
Култури

Код

Открити площи

Засети площи

(в период на преход или
преминали периода на
преход)

(ха)

(ха)

01

02

12.2. Технически култури
Ароматни и медицински култури и подправки
Маслодайна роза

34

Лавандула

35

Кориандър (вкл. семепроизводство)

36

Бял трън (вкл. семепроизводство)

37

Резене

38

Други ароматни и медицински култури и подправки
(валериана, ким, мед. мак, анасон, мента, маточина,
магданоз, копър и др.)

Моля, уточнете:
Общо ароматни и медицински култури и подправки
Σ(34÷39)

39
40

Други технически култури ( без семепроизводство)
Тютюн

41

Хмел

42

Енергийни култури за производство на биогорива и
друга възобновяема енергия (мискантус, канарена

43

трева)

Моля, уточнете:
Други технически култури (сорго за метли, стевия и др.)

44

Моля, уточнете:
Общо други технически култури Σ(41÷44)

45

Общо технически култури Σ(28+ 33+40+45)

46

100 кв.м. = 0.01 ха
1000 кв.м. = 0.10 ха

1 дка = 0.10 ха
10 дка = 1.00 ха

Данните за площи се записват в хектари до втория
знак след десетичния разделител - 0.00
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12. Използвана земеделска площ на стопанството през стопанската 2019/2020 година
(продължение)

Култури

Код

Открити площи

Засети/засадени
площи

Площи за биологично
земеделие
(в период на преход или
преминали периода на
преход)

(ха)

(ха)

01

02

12.3. Кореноплодни и фуражни култури
Картофи (вкл. за семе)

47

Фуражно цвекло (с изключение на семена )

48

Захарно цвекло (с изключение на семена)

49

Други кореноплодни (фуражни зеле, моркови и др.)
50

Моля, уточнете:
Общо кореноплодни култури Σ(47÷50)

51

Царевица за силаж и зелен фураж

52

Други зърнено-житни култури, прибирани на зелено
(ръж-овес и др., с изключение на силажна царевица)

53

Моля, уточнете:
Люцерна за фураж

54

Други едногодишни и многогодишни бобови култури
за зелено изхранване или за сено (фуражна бакла,
детелина, еспарзета, грах, фий и др.)

55

Моля, уточнете:
Временни ливади и пасища
(райграс, ежова главица и др.)

56

Моля, уточнете:
Други фуражни култури от обработваема земя,
некласифицирани другаде (фуражни тикви, репко,
слънчоглед и др., прибрани като цяло растение - суха
маса или на зелено)
Моля, уточнете:
Общо фуражни култури от обработваема земя
Σ(52÷57)
100 кв.м. = 0.01 ха
1000 кв.м. = 0.10 ха

1 дка = 0.10 ха
10 дка = 1.00 ха
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57

58

Данните за площи се записват в хектари до втория
знак след десетичния разделител - 0.00

12. Използвана земеделска площ на стопанството през стопанската 2019/2020 година
(продължение)
Култури

Засети/засадени
площи

Код

Открити площи

Площи за биологично
земеделие
(в период на преход или
преминали периода на преход)

(ха)

(ха)

01

02

12.4. Пресни зеленчуци без оранжерии, (включително дини и пъпеши) и ягоди, цветя и
декоративни растения. (Не се включват оранжерийните площи.)
Полски зеленчуци

59

Градински зеленчуци

60

Общо пресни зеленчуци и ягоди Σ (59÷60)

61

Разпределение на откритите площи с пресни зеленчуци (вкл. дини и пъпеши) и ягоди (код 61) по видове
(ха):
Забележка: Полските
61.1
Домати
зеленчуци участват в
61.2
Краставици
сеитбооборот с други
земеделски култури,
61.3
Пипер
различни от зеленчуци.
Градинските зеленчуци
61.4
Патладжани
участват в сеитбооборот
61.5
Тиквички
само с други зеленчукови
култури. Не се включват
61.6
Зеле
картофи, сухи зърненоДруги зеленчуци и ягоди
бобови култури. Включват
61.7
се зелен фасул, зелен грах и
Моля, уточнете:
сладка царевица.
Цветя и декоративни растения (без
семепроизводство ), отглеждани на открито
(вкл. под ниски покрития)

62

12.5. Семена и посадъчен материал, други култури и угари
Семена и посадъчен материал

63

Включват се площите със семена и посадъчен материал за захарно цвекло, фуражно цвекло, хмел, тютюн, коноп,
ароматни и медицински култури, подправки, фуражни култури (без зърнени), фуражни зеленчуци, пресни
зеленчуци, ягоди и цветя.

Други култури на обработваема земя
(култури с ниска икономическа значимост,
буферни ивици създадени за
местообитания, без друго използване)

64

Моля, уточнете:
Угари (вкл. зелена угар)

65

Обработваема земя на открито
Σ(14+20+46+51+58+61+62+63+64+65)
100 кв.м. = 0.01 ха
1000 кв.м. = 0.10 ха

1 дка = 0.10 ха
10 дка = 1.00 ха

66

Данните за площи се записват в хектари до
втория знак след десетичния разделител - 0.00

9

12. Използвана земеделска площ на стопанството през стопанската 2019/2020 година
(продължение)
Площи, заети с трайни насаждения

Култури
Код

Открити площи

Плододаващи, млади
невстъпили в
плододаване и
временно изоставени
насаждения до 5 г.
(ха)

Площи за биологично
земеделие

01

02

(в период на преход или
преминали периода на
преход)

(ха)

12.6. Овощни, черупкови и ягодоплодни насаждения
Семкови (В код 70 на колона 2 се въвеждат общо биологично отглежданите площи със семкови видове.)
Ябълки

67

Круши

68

Други (дюли, мушмули и др.)
Моля, уточнете:

69

Общо семкови Σ(67÷69)

70

Костилкови (В код 78 на колона 2 се въвеждат общо биологично отглежданите площи с костилкови видове.)
Праскови

71

Нектарини

72

Кайсии и зарзали

73

Сливи и джанки

74

Череши

75

Вишни

76

Други (дрян и др.)
Моля, уточнете:

77

Общо костилкови Σ(71÷77)

78

Черупкови (В код 83 на колона 2 се въвеждат общо биологично отглежданите площи с черупкови видове.)
Орехи

79

Бадеми

80

Лешници

81

Други черупкови насаждения (кестени и др.)

82

Моля, уточнете:
Общо черупкови насаждения Σ(79÷82)
100 кв.м. = 0.01 ха
1000 кв.м. = 0.10 ха

1 дка = 0.10 ха
10 дка = 1.00 ха

83

Данните за площи се записват в хектари до
втория знак след десетичния разделител - 0.00
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12. Използвана земеделска площ на стопанството през стопанската 2019/2020 година
(продължение)
Площи, заети с трайни насаждения

Култури
Код

Открити площи

Плододаващи, млади
невстъпили в
плододаване и
временно изоставени
насаждения до 5 г.
(ха)

Площи за биологично
земеделие

01

02

(в период на преход или
преминали периода на
преход)

(ха)

12.6. Овощни, черупкови и ягодоплодни насаждения (продължение)
Ягодоплодни (с изключение на ягоди)
В код 88 на колона 2 се въвеждат общо биологично отглежданите площи с ягодоплодни видове.

Малини

84

Къпини

85

Култивирани шипки

86

Други ягодоплодни и дребни плодове (арония, касис,
годжи-бери, боровинки, френско грозде, черници и др.)
Ягодите се записват във в. 12.4. Пресни зеленчуци

87

Моля, уточнете:
Общо ягодоплодни насаждения Σ(84÷87)

88

Субтропични плодове (киви, смокини, нар, райска
ябълка и др.)

89

Моля, уточнете:

Общо овощни, черупкови и ягодоплодни
90
Σ(70+78+83+88+89)
12.7. Лозя
Лозя с винени сортове (В код 94 на колона 2 се въвеждат общо биологично отглежданите площи с винени
сортове)

Лозя със сортове грозде, отглеждани за вино със
защитено наименование за произход (ЗНП)

91

Лозя със сортове грозде, отглеждани за вино със
защитено географско указание (ЗГУ)

92

Лозя със сортове грозде, отглеждани за други вина

93

Лозя с винени сортове грозде Σ(91+92+93)

94

Лозя с десертни сортове грозде

95

Лозя със сортове грозде за стафиди

96

Общо лозя Σ(94+95+96)
100 кв.м. = 0.01 ха
1000 кв.м. = 0.10 ха

1 дка = 0.10 ха
10 дка = 1.00 ха

97

Данните за площи се записват в хектари до
втория знак след десетичния разделител - 0.00
11

12. Използвана земеделска площ на стопанството през стопанската 2019/2020 година
(продължение)

Култури
Код

Открити площи

Засети/засадени
площи

Площи за биологично
земеделие
(в период на преход или
преминали периода на
преход)

(ха)

(ха)

01

02

12.8. Разсадници (В код 102 на колона 2 се въвеждат общо биологично отглежданите площи с разсадници.)
За лозов посадъчен материал

98

За овощен посадъчен материал

99

За декоративни видове

100

За горски видове

101

Общо разсадници Σ(98÷101)
12.9. Други трайни насаждения

(ракита, камъш, култивирани трюфели и др.)

102

103
104

от които коледни елхи

Общо трайни насаждения Σ(90+97+102+103) 105

12.10. Семейни градини и постоянно затревени площи
Семейни градини

106

Семейни градини - това обикновено са малки площи около 0.1 ха, на които се отглеждат различни видове
земеделски култури, предназначени за собствено потребление от домакинството на стопанина.

Постоянно затревени площи, използвани индивидуално от стопанството
Естествени ливади, мери и пасища

107

Слабопродуктивни пасища

108

Постоянно затревени площи, неизползвани за
производствени цели, подлежащи на субсидиране

109

Общо постоянно затревени площи Σ(107÷109)

110

ИЗП на стопанството на открито
Σ(66+105+106+110)
100 кв.м. = 0.01 ха
1000 кв.м. = 0.10 ха

1 дка = 0.10 ха
10 дка = 1.00 ха

12

111
Данните за площи се записват в хектари до втория
знак след десетичния разделител - 0.00

12. Използвана земеделска площ на стопанството през стопанската 2019/2020 година
(продължение)
12.12. ИЗП на стопанството под

високо достъпно покритие (оранжерии):

Култури
в

Код

Засети/засадени
площи

ОРАНЖЕРИИ
Зеленчуци (вкл. дини, пъпеши) и ягоди

Площи за биологично
земеделие
(в период на преход или
преминали периода на
преход)

(ха)

(ха)

01

02

112

Цветя и декоративни растения (с изключение на тези от
разсадници)

113

Други култури от обработваема земя (посадъчен материал,
ароматни, лечебни и кулинарни растения и др.)

114

Моля, уточнете:
Трайни насаждения под високо достъпно покритие, вкл.
разсадници
Друга ИЗП под стъклено или друго високо достъпно
покритие, некласифицирана другаде (оранжерии под 100
кв.м. в семейни градини и др. )

115

116

Моля, уточнете:
Общо ИЗП на стопанството под високо достъпно
покритие (оранжерии)
Σ(112÷116)

Общо ИЗП на стопанството Σ(111+117)

117

118

13. Друга земя на стопанството
Площ (ха)

Код

Площ на стопанските сгради и дворове (100 кв.м. = 0.1 дка = 0.01 ха)
Необработвани земеделски земи (вкл. изоставени трайни насаждения и постоянно
затревени площи за повече от 5 години )

Гори и залесени площи

01
02
03

от които с кратък ротационен цикъл (тополи, върби, пауловния и др.)
Други площи с неселскостопанско предназначение (пътища, езера и др.)
Общо друга земя на стопанството Σ(01+02+03+05)

04
05
06

14. Площи на торби, лехи или подобни повърхности за производство на култивирани гъби
(без да се отчита броя на зарежданията)
Площи (кв. м.)

Код

Площи за производство на култивирани гъби
(печурки, кладница, шийтаке и др.)
Моля, уточнете:

01

в т.ч. отглеждани по биологичен начин (сертифицирани или в преход)

02

15. Каква е максималната използвана земеделска площ на открито, която може да бъде поливана
чрез наличните инсталации и водоизточници? (Площите на семейните градини и на оранжериите не
се включват.)
Общо поливни площи (ха)

01
13

ІV. ЖИВОТНОВЪДСТВО, ВКЛ. БИОЛОГИЧНО
16. Отглеждали ли сте селскостопански животни (вкл. птици и пчелни семейства) в периода
от 1-ви септември 2019 г. до 31-ви август 2020 г.?
Моля, отбележете отговора като попълните код 1-ДА или 0-НЕ:

01

Ако отговорът е НЕ, моля преминете на въпрос 22!

17. Селскостопанските животни към 31-ви август 2020 година
(включват се и отглежданите на пансион животни, но без дадените за отглеждане в друго стопанство)

17.1. Тревопасни животни
Говеда
Телета под 1 година
Мъжки говеда от 1 до 2 години
Юници от 1 до 2 години
Бикове на 2 години и повече
Юници на 2 години и повече

Код
01
02
03
04
05

Млечни крави (крави за производство на мляко за човешка консумация и преработка)
Други крави, от които:
- месодайни породи крави
- кръстоски с месодайни породи
- местни породи и други крави
Общо говеда Σ(01÷07)

06
07
07.1
07.2
07.3
08

Биволи
Малачета под 1 година

09

Мъжки биволи от 1 до 2 години

10

Малакини от 1 до 2 години

11

Биволски бикове на 2 години и повече

12

Малакини на 2 години и повече

13

Биволици

14
Общо биволи Σ(09÷14)

15

Еднокопитни
Мъжки и женски коне и понита за разплод на 3 г. и повече

16

Коне за работа в стопанството

17

Коне за угояване

18

Други коне (млади и за спорт)

19

Магарета, мулета и катъри

20

Общо еднокопитни Σ(16÷20)

21

Кози
Кози майки

22

Млади женски кози за разплод на 1 година и повече

23

Други кози (ярета, пръчове)

24

Общо кози Σ(22÷24)

25

Овце
Овце майки - млечни
Овце майки - месодайни
Млади женски овце за разплод на 1 година и повече
Други овце (агнета, шилета, кочове)

26
27
28
29

Общо овце Σ(26÷29)

30
14

Брой животни

17. Селскостопанските животни към 31-ви август 2020 година (продължение)
(включват се и отглежданите на пансион животни, но без дадените за отглеждане в друго стопанство)

17.2. Свине, птици и други животни ( Ако към 31.08.2020 г. в стопанството няма живи животни поради
санитарно почистване между две партиди или принудително умъртяване при наличие на огнища на болести или
др. причини, моля запишете броя на последно отгледаната партида.)

Свине

Код

Прасенца под 20 кг

31

Женски свине за разплод над 50 кг

32

Други свине (свине за угояване, нерези и др.)

33

Общо свине Σ(31÷33)

34

Домашни птици (не се включват еднодневни пилета)
Кокошки носачки - стокови

35

Разплодни кокошки носачки (родители)

36

Подрастващи кокошки

37

в т.ч. ярки (на 4 месеца и повече)

Брой животни

38

Пилета за угояване (бройлери)

39

Пуйки

40

Патици

41

Гъски

42

Щрауси

43

Други домашни птици (пъдпъдъци, фазани, токачки, гълъби и др.)
Моля, уточнете:
Общо птици Σ(35÷37 + 39÷44)
Зайци
Зайкини
Други зайци

44
45

46
47

Общо зайци Σ(46÷47)

48

Пчеларство
Брой пчелни семейства

49
Отговор
Код 1-ДА; 0-НЕ

Други видове животни
Елени (за производство на месо)

50

Животни, отглеждани за кожа (нутрии, норки, чинчила, ангорски зайци и др.)
Други селскостопански животни, неспоменати по-горе

51

(камили, европейски муфлон и др.)

52

Моля, уточнете:
Калифорнийските червеи, бубите и охлювите не се включват във въпрос 17.2., код 52!

18. Колко от животните се отглеждат в система на контрол за биологично производство сертифицирани и/или в период на преход към 31.08.2020 г.?
Вид животни
Едър рогат добитък, в т.ч.:

Код

Брой

01

Млечни крави

02

Други крави

03

Биволици

04

Овце

05

Кози

06

Свине

07

Домашни птици общо, в т.ч.:

08

Бройлери

09

Кокошки носачки (стокови и родители)

10

Пчелни семейства

11

19. Земя за колективна паша на животни (обща земя)
Анкетираната единица предоставя ли земя
за колективна паша на животни (обща
земя)?

01

код 1 цифра

1-ДА, 0-НЕ

Анкетираното стопанство ползва ли земя за
колективна паша на животни (обща земя)?

02

код 1 цифра

1-ДА, 0-НЕ

число

попълва се служебно

Ако отговорът за код 02 е 1-ДА, посочете:

Каква част от общата земя ползвате за паша
на животните от стопанството (ха)

03
15

V. СГРАДИ ЗА ЖИВОТНИ
20. Сгради за отглеждане на животни
Помещения за едър рогат добитък
Среден брой животни и начин на отглеждане

Код

Ед. мярка

Среден брой животни през референтната година

01

брой

Обори за вързано отглеждане - полутечен оборски тор

02

места

Обори за вързано отглеждане - твърд оборски тор

03

места

04

места

05

места

Други видове помещения - полутечен оборски тор

06

места

Други видове помещения - твърд оборски тор

07

места

Отглеждане само на открито

08

места

Отглеждане частично на открито (паша)

09

месеци

10

1-ДА; 0-НЕ

Обори за свободно-групово или свободно-боксово
отглеждане - полутечен оборски тор
Обори за свободно-групово или свободно-боксово
отглеждане - твърд оборски тор

С достъп до обособени площи за движение (заградени
дворове)

Други животни от
Млечни крави и
рода на едрия рогат
биволици
добитък
01

02

Свине майки за
разплод

Други свине

01

02

Помещения за свине
Среден брой животни и начин на отглеждане

Код

Ед. мярка

Среден брой животни през референтната година

11

брой

Помещения с изцяло скаров под

12

места

Помещения с частично скаров под

13

места

Помещения с твърд под (с изключение на дебела постеля)

14

места

Помещения с под, изцяло застлан с дебела постеля

15

места

Други видове помещения

16

места

Отглеждане на открито (свободно отглеждане)

17

места

Отглеждане на открито (свободно отглеждане)

18

месеци

19

1-ДА; 0-НЕ

С достъп до обособени площи за движение (с достъп до
заградени дворове)

Помещения за кокошки носачки
Среден брой животни и начин на отглеждане

Код

Ед. мярка

Кокошки носачки
(стокови и родители)
01

Среден брой кокошки през референтната година

20

брой

Помещения с дебела постеля

21

места

Отглеждане във волиери (без постеля)

22

места

Клетки с ленти за оборски тор

23

места

Клетки с дълбоки ями

24

места

Клетки на стойка

25

места

Други видове помещения

26

места

Отглеждане на открито (свободно отглеждане)

27

места

16

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРСКИЯ ТОР

21. Стопанството използвало ли е съоръжения за складиране на оборски тор в периода
от 01.09.2019 до 31.08.2020 г.?
Моля, отбележете отговора с код 1- ДА или 0 -НЕ

01

Ако отговорът е ДА, моля посочете каква част от оборския тор (%) можете да съхранявате в
съответния вид съоръжение и капацитет на съоръжението в месеци:

Вид на съоръженията за съхраняване на оборски
тор:

Код

%

Капацитет
(месеци)

Твърд оборски тор, съхраняван на купчини (купчини
върху земя или непропусклива повърхност, покрити или
не)

Оборски тор, съхраняван на компостни купчини (с

02

03

възможност за аериране и/или смесване)

Оборски тор, съхраняван в ями под помещенията на
животните

04

Оборски тор, съхраняван в системи с дебела постеля

05

Съхранение на течен/полутечен оборски тор в
непокрито съоръжение

06

Съхранение на течен/полутечен оборски тор в
съоръжение с пропускливо покритие

07

Съхранение на течен/полутечен оборски тор в
съоръжение с непропускливо покритие

08

Оборски тор, съхраняван в други съоръжения,
некласифицирани другаде

09

Ежедневно разпръскване (оборският тор се извежда
от закритите помещения на животните и в рамките на
24 часа след отделянето му се внася в земеделска площ
или пасища на стопанството)

10

22. Оборски тор, доставен в стопанството или изнесен от стопанството през последните
12 месеца
Видове оборски тор

Ед.
мярка

Код

Полутечен/течен оборски тор

куб. м.

01

Твърд оборски тор

тонове

02
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Доставено в
стопанството
количество

Изнесено от
стопанството
количество

23. Използвани в земеделието органични торове на базата на отпадъци, различни от оборския
тор (растителни остатъци, промишлени отпадъци, утайки за отпадни води и др.)
Употребено количество през последните 12 месеца:

тонове

01

24. Наторена използвана земеделска площ (ИЗП) през стопанската 2019/2020 г:
Площ (ха)

Код
Обща ИЗП, наторена с неорганични (минерални) торове

01

Обща ИЗП, наторена с оборски тор

02

25. Използвани техники на торене с оборски тор в стопанството
Видове техники на торене

Код

Група
(код от 1
до 6)

Разпръскване върху почвената повърхност (твърд, течен и полутечен)
Смесване с почвата (заораване) в рамките на 4 часа

01

Смесване с почвата (заораване) след 4 часа

02

Без смесване с почвата (без заораване)

03

Ивично торене (повърхностно)

Помощна таблица за кодиране
на относителния дял (%)
от приложения оборски тор
според техниката на торене

Тор, % група

група

0%

1

Маркуч за подаване на тор

04

>0% и <25%

2

Палешник за торене

05

>=25% и < 50%

3

>=50% и < 75%

4

Инжектиране (впръскване) в почвата
Плитки/отворени бразди

06

>= 75% и <100%

5

Дълбоки/затворени бразди

07

100%

6

26. Използвана земеделска площ на стопанството, третирана с продукти за растителна защита
през стопанската 2019/2020 г:
Продукти за растителна защита

Код

Обща ИЗП, третирана с хербициди

01

Обща ИЗП, третирана с фунгициди

02

Обща ИЗП, третирана с инсектициди

03
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Площ (ха)

VІІ. ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА, ЗАСТРАХОВКИ И ИНОВАЦИИ
27. Ползвани собствени (вкл. на лизинг) селскостопански машини през последните 12 месеца
(01.09.2019 - 31.08.2020 г.). Не се включват наетите машини.
Машини за
прибиране на
реколтата

Трактори и
ремаркета

Код

Верижни трактори

01

Зърнокомбайни

06

За сеитба и садене

10

Колесни трактори

02

Самоходни
силажокомбайни

07

За торене и
растителна защита

11

Друга самоходна
техника

03

Други самоходни
машини

08

Фуражоприбиращи

12

Други (мотокултиватори, окопаващи, за поливане,
сушилни и др.)

13

Общо други
машини и прикачен
инвентар Σ(10÷13)

14

Брой

Код

Брой

Моля, уточнете:

Тракторни
ремаркета

Общо трактори и
ремаркета
Σ(01÷04)

04

05

Общо машини за
прибиране на
реколтата Σ(06÷08)

09

Други машини и
Код
прикачен инвентар

Брой

28. Застрахована ли е растителната продукция, животните и друго имущество на стопанството през
референтния период?
Моля, отбележете отговора с код 1-ДА или 0-НЕ
Култури

01
Площ (ха)

Код

Видове животни

Код

Полски култури

02

Говеда и биволи

06

Овощни, черупкови,
ягодоплодни, лозя и др. трайни
насаждения

03

Овце и кози

07

Пресни зеленчуци, ягоди,
картофи, цветя (вкл. в оранжерии)

04

Свине и птици

08

Сгради, машини и друго
имущество 1-ДА, 0-НЕ

05

Пчелни семейства

09

Брой

29. Иновации - иновацията е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или
услуга) или производствен процес.

Иновацията е въведена във връзка с:
1 - Управление на растениевъдството

Код

2 - Управление на животновъдството
3 - Преработка на земеделски продукти
4 - Други иновативни технологии, прилагани в земеделието
5 - Няма въведени иновации за изследвания период
Моля, опишете накратко Вашите иновации:
19

01

цифри от
1 до 5
Възможни са два
или повече
отговора,
разделени със
запетая.

VIII. ДРУГИ ДОХОДОНОСНИ ДЕЙНОСТИ НА СТОПАНСТВОТО И РАБОТНА СИЛА
30. Развивате ли други дейности, които са пряко свързани със стопанството и от които
получавате доходи?
Моля, отбележете отговора като попълните код 1-ДА или 0-НЕ:

01

Ако отговорът е ДА , моля отбележете с код 1 -ДА или код 0 -НЕ

Други дейности, пряко свързани със стопанството
Предоставяне на здравни, социални или образователни услуги
Работа по договор, при която се използват средствата за производство
на стопанството - селскостопански услуги (оран, сеитба, окопаване,

Код

Отговор
код 1-ДА или 0-НЕ

02
03

прибиране и др.)

Работа по договор при която се използват средствата за производство на
стопанството - неселскостопански услуги (почистване на сняг и др.)
Туризъм, настаняване и други разлекателни дейности (хотелиерски и
ресторантьорски услуги)
Занаяти (грънчарство, тъкачество, ножарство и др.)
Преработка на продукти в стопанството (преработване на
селскостопанска продукция, с изключение на преработката на грозде за
производство на вино)

04
05
06
07

Лесовъдство

08

Преработка на дървен материал от стопанството
Производство на възобновяема енергия за пазарни цели (от вятър,

09

вода, биогаз и др.)

Производство на риба и аквакултури, моля уточнете
Други странични дейности (бубарство и др.)
Моля уточнете:

10
11
12

31. Относителен дял на доходите от другите дейности, пряко свързани със стопанството
(въпрос 30), в общия оборот на стопанството (вкл. директните плащания, но
изключва плащанията за инвестиции).
Относителен дял на доходите от другите дейности (%)

Код

Отговор
код от 1 до 4

1-Няма други доходоносни дейности, пряко свързани със стопанството
2 (≥ 0% - ≤ 10%)

01

3 (> 10% - ≤ 50%)
4 (> 50% - < 100%)
Относителен дял на
доходите от другите
дейности

Оборот от други доходоносни дейности, пряко свързани със стопанството
=

(Общ оборот на стопанството (селскостопанска дейност и дейност, пряко
свързана със стопанството) + директните плащания на стопанство (с изкл. на
плащания за инвестиции))

*100

32. Управител на земеделското стопанство
В коя година управителят на стопанството е поел ръководството му?

01

Селскостопанска квалификация на управителя (ръководителя) на
стопанството

02

4 цифри
код 1 цифра
(от 1 до 4)

Селскостопанска квалификация (образование) на управителя (вкл. икономика на селското стопанство,
механизация на селското стопанство, ветеринарна медицина, хидромелиорации и др.)
1 - Няма селскостопанско образование - има само
2 - Основно селскостопанско обучение (има
практически опит;
преминат курс с минимум 150 часа);
3 - Средно професионално селскостопанско образование;
4 - Висше селскостопанско образование.

Професионално обучение по земеделие, започнато и/или завършено от
управителя на стопанството през последните 12 месеца:
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03

код 1 цифра
1-ДА, 0-НЕ

33. Данни за стопанина, управителя и семейната неплатена работна ръка в стопанствата на физическите лица (код 1 или 2 на
въпрос 5) и данни за стопанина, който е управител на гражданските сдружения (код 5 на въпрос 5)
Родствена
връзка със
стопанина
Заети лица

Код

Код
1-Съпруг/а;
2- Член на
семейството;
9- Няма връзка.

01

Стопанин и управител на
стопанството

01

|

0

|

Стопанин, който не е
управител на стопанството

02

|

0

|

Управител, който не е
стопанин

03

04

|

1

|

05

|

2

|

06

|

2

|

07

|

2

|

08

|

2

|

09

|

2

|

10

|

2

|

11

|

2

|

12

|

2

|

13

|

2

|

14

|

2

|

15

|

2

|

16

|

2

|

17

|

2

|

18

|

2

|

19

|

2

|

20

|

2

|

21

|

2

|

22

|

2

|

23

|

2

|

Съпруг/а на стопанина,
който/която не е управител

Други членове на семейството на стопанина, работещи в стопанството

(независимо дали работи в
стопанството или не)

Значимост на
Година Отработено
земеделската
Пол
на
време в
работа в
раждане земеделието
стопанството

М=1
Ж=2

(четири
цифри)

02

03

1-Единствена;
(човекодни,
2-Основна;
приравнени към 3-Допълнителна;
8 ч. работен ден) 9-Не работи в
стопанството.

04

05

Лицето има
ли друга
дейност,
носеща му
доходи?

(Код
1-ДА; 0-НЕ)

2-Основна;
3-Допълнителна;
9-Няма др.
дейности.

1-В рамките на
стопанството;
2-Не са свързани
със
стопанството;
9-Няма други
дейности.

06

07

08

Брой на допълнителните листа за въпрос 33:
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Значимост и тип на
другите дейности,
носещи доходи

34. Данни за платената работна ръка (вкл. платена семейна работна ръка), постоянно заета в
земеделската дейност на стопанствата на физическите лица (код 1 или 2 на въпрос 5) и работната
ръка на гражданските сдружения (код 5 на въпрос 5)

Пол
Заети лица

Код

Ако във въпрос 30
е отбелязано, че Значимост на
Значимост на
стопанството
има
Отработено
другите
Година на
земеделската
друга
време в
дейности,
раждане
работа в
доходоносна
земеделието
отбелязани в
стопанството
дейност, лицето
колона 05
участва ли в нея?

М=1
Ж=2

(четири
цифри)

01

02

човекодни,
1-Единствена;
приравнени
2-Основна;
към 8 ч. работен
3-Допълнителна.
ден

03

(Код 1-ДА; 0-НЕ)

04

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Брой на допълнителните листа за въпрос 34:
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05

2-Основна;
3-Допълнителна;
9-Няма други
дейности.

06

35. Данни за платените работници в стопанствата на юридическите лица, постоянно
заети в земеделската дейност

Име / длъжност

Управител

Пол

Година на
раждане

Отработено време в
земеделските дейности на
стопанството

М=1 Ж=2

(четири цифри)

Човекодни, приравнени към 8 ч.
работен ден

01

02

03

Код

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Брой на допълнителните листа за въпрос 35:

23

36. Временно наети (сезонни) работници, заети в стопанството в периода от 01.09.2019 до
31.08.2020 г.

Мъже

Жени

Брой
отработени
дни,
приравнени
към 8 ч.
работен ден

01

02

03

Брой лица
Период на работа

Код

Общ брой
човекодни
(01+02)*03
04

01
02
03
04
05
06
07
Общ брой:

08

37. Вложен труд от изпълнители по договори в стопанството в периода от 01.09.2019
до 31.08.2020 г. (Лица, които не са наети пряко от земеделското стопанство, т.е. подизпълнители,
наети от трети лица)

Общ брой отработени дни, приравнени към 8 ч. работен
ден от лицата, непряко наети от стопанството:

01

38. Стопанството има ли план за безопасност? (Земеделското стопанство е извършило оценка на
риска на работното място с цел ограничаване на опасностите, свързани с работата, под формата на
писмен документ)

Моля, отбележете отговора като попълните
код 1-ДА или 0-НЕ:

01

39. Преработва ли Вашето домакинство произведена в
стопанството продукция в продукти, предназначени за собствено
потребление? (информация по този въпрос се предоставя единствено от

Kод

стопанства на домакинства - физически лица, кодирани във въпрос 5 с код "1")

Преработка на зърнени култури (фураж за храна на животните и брашно
за човешка консумация)
Преработка на зеленчуци (за съхранение в замразено състояние и в
зеленчукови консерви)
Преработка на плодове (за съхранение в замразено състояние и в плодови
консерви - сладка, плодови сокове и др.)
Преработка на мляко в млечни продукти (кисело мляко, сирене, кашкавал
и др.)
Преработка на месо (за съхранение в замразено и консервирано
състояние и в домашни колбаси)

01
02
03
04
05

40. За колко време е събрана информацията във въпросника?
Край на анкетирането:

часа

минути

Времетраене на попълването на въпросника

01

(записва се в минути) :
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1-ДА; 0-НЕ

