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УПРАВИТЕЛЯ / РЪКОВОДИТЕЛЯ НА
ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО

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

Гр./с. ……………………………………………………………………………
ОТНОСНО: Провеждане на пробно преброяване на земеделските стопанства през
2019 година от Министерството на земеделието, храните и горите
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) чрез отдел “Агростатистика”
към Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“, като орган на статистиката,
съвместно с областните дирекции “Земеделие” (ОДЗ), ще проведе през есента на 2020 г.
преброяване на земеделските стопанства. Това изследване се провежда на всеки десет години
и е в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относно
интегрирана статистика за земеделските стопанства и на Закона за преброяване на
земеделските стопанства в Република България през 2020 година.
Съгласно чл. 20 от Закона за преброяване на земеделските стопанства МЗХГ със
съдействието на областните управители и кметове на общините организира пробното
преброяване, което ще се проведе в периода от 1 септември до 11 октомври 2019 г. От
1 септември до 10 септември 2019 г. данните ще се въвеждат онлайн самостоятелно от
земеделските стопани, като за тази цел може да ни изпратите Вашия e-mail адрес на електронен
адрес agri-census2020@mzh.government.bg.
Вашето населено място е определено за участие в пробното преброяване, съгласно
Заповед на министъра на земеделието, храните и горите, издадена в изпълнение на чл. 20,
ал. 2 от Закона за преброяването. Включването му в заповедта е съгласувано с органите
на местното самоуправление.
С провеждане на пробното преброяване точно 1 година преди същинското преброяване
ще бъдат проверени в реални условия организацията, инструментариумът на преброяването и
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онлайн въвеждането на индивидуалните данни, като направените анализи и изводи ще бъдат
взети под внимание при преброяването през 2020 година.
Данните, които се събират при наблюденията, се използват само за статистически
цели, т.е. за да се получи обобщена информация за наблюдаваните променливи. Опазването
на тайната на данните, предоставени от Вас, и използването им само за статистически цели е
гарантирано, съгласно чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката. Индивидуалните данни за
стопанствата не се разпространяват, не се предоставят на данъчни и социални служби и нямат
юридическа стойност пред съда.
Ако не сте попълнили данните си онлайн, експерт по агростатистика или обучен
анкетьор ще посети Вашето стопанство в периода от 11-ти септември 2019 г. до
11- ти октомври 2019 година. Експертът или анкетьорът притежават служебна карта, издадена
от ОДЗ, която ще Ви представи, за да се легитимира. Също така ще Ви предостави и
настоящото уведомително писмо. Ако въведените или събрани данни имат нужда от
уточняване, ще бъдете посетени отново или ще се свържат с Вас по телефона или по
електронната поща.
В населените места с възникнал случай на болестта Африканска чума по свинете (АЧС)
не се провежда анкетиране на място в земеделските стопанства. Данните се събират чрез
интервю със земеделските стопани съответно в областните дирекции „Земеделие”,
общинските служби по земеделие или общински административни сгради.
Резултатите от пробното преброяване трябва да дадат отговор за времето, необходимо за
събиране и въвеждане на информацията, за склонността на стопаните да предоставят данни и
за променливите, които затрудняват стопаните. Изключително важна ще бъде
предварителната информация за броя на стопаните, които ще използват възможността да
попълнят самостоятелно онлайн данните за своята селскостопанска дейност в разработен за
целта софтуер, като част от информационната система за агростатистика.
Вашето участие и достоверността на отговорите, които ще дадете, са изключително
важни за постигане целите на преброяването на земеделските стопанства през 2020 г., а
именно осигуряване на изчерпателна, надеждна, актуална и съпоставима информация за
земеделските стопанства.
Предварително Ви благодарим за съдействието, разбирането и отзивчивостта при
провеждане на анкетата.
Допълнителна информация може да получите на телефоните на Областна дирекция
„Земеделие“ ________________________, както и от отдел “Агростатистика” на МЗХГ –
02/985 11 848 и 02/985 11 220 и на електронен адрес: agri-census2020@mzh.government.bg.

С уважение,
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
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