
□
□
□
□
□

01 □
02 □
03 □
04 □
05 □
06 □

Обр. ПЗС'2010-01

|____|____|/|____|____|/201|__|

|___|___|:|___|___|

Статут на наблюдаваната единица:

     □ под прага за земеделско стопанство

     □ земеделско стопанство
Попълва се от контрольора!

Телефон:______________________ Мобилен:________________________ __________________________________________

                                                            ЕКАТТЕ: |____|____|____|____|____| Търговско дружество, регистрирано по ТЗ

Област:  ___________________________________ |____|____| Друг (Моля уточнете!)

Община:  __________________________________ |____|____|____|____|____| Гражданско сдружение (чл. 357 на ЗЗД)

7. Адрес за контакт със стопанството 9. Юридически статут на стопанството
Моля, отбележете със знак Х отговорa!

Ул., кв., жк: ________________________________________№__________ Физическо лице

Блок:___________   Вход:__________ Етаж: ___________ Ап:__________ Едноличен търговец (ЕТ)

Населено място: ________________________________________________  Кооперация

Друго лице   03

___________________
Име Презиме Фамилия 

_________________

5. Имена/Наименование на стопанството: ____________________________________________________________

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

Моля, отбележете със знак Х отговорa!

Име Фамилия 
3. Данни за контрольора ________________________ ________________________

Дата на контрол              
|____|____|/|____|____|/201|__|

EKАТТЕ № по ред

Дата на анкетиране
|____|____|/|____|____|/201|__|

Име и фамилия Номер на анкетьора

(попълва се от експерта по агростатистика в областната дирекция ”Земеделиe”) (попълва се от оператора при въвеждане на данните в програмата)

|____|____|-|____|____|____|____|

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

индивидуален вид.

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство 

на земеделието и храните
Отдел “Агростатистика”

                                                            ЕКАТТЕ: |____|____|____|____|____|

(за стопанската 2009/2010 година)
СТАТИСТИЧЕСКИ  ВЪПРОСНИК

1. Идентификационни данни

|____|____| |____|____|____|____|____| |____|____|____|____|____|
Административна област

2. Данни за 
анкетьора

_____________________________________________

8. Адрес на юридическото лице по регистрация / Постоянен 
адрес за физически лица
Адресът за контакт, съвпада ли с адреса на юридическото лице по 
регистрация/с постоянния адрес за физическите лица?

________________________ ________________________
Име Фамилия 

10. Номер на стопанството от списъка на анкетьора: 

4. Данни за оператора

6. Данни за анкетирания 
(Моля, отбележете със знак Х 
отговорa!)

________________

Община:  __________________________________ |____|____|____|____|____|

Област:  ___________________________________ |____|____|

Телефон:______________________ Мобилен:________________________

Дата на въвеждане            

ЕГН  01

Код по БУЛСТАТ  02

Стопанин  01

Управител   02

Ако отговорът е ДА , моля преминете на въпрос 9!
Ако отговорът е НЕ , моля попълнете адреса на юридическото лице по 
регистрация/постоянния адрес за физически лица в полетата по-долу!

Ул., кв., жк: ________________________________________№_________

                                                                                           Да □ Не □ |___|___|-|___|___|___|___|___|-|___|___|___|___|___|

Продължителност на интервюто:Населено място: ________________________________________________  

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

Край: час
|___|___|:|___|___|

|___|___|:|___|___|

Начало: час
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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

Вид на собствеността Код Вид на образованието Код

11. Каква e собствеността на стопанството?                      13. Има ли управителят (ръководителят) на стопанството 
земеделско образование?                                                 

Моля, отбележете със знак Х отговорa! Моля, отбележете със знак Х отговорa!

С държавно или общинско участие над 50% Има средно професионално земеделско образование

С държавно или общинско участие до 50% Има висше селскостопанско образование 

03 □
04 □

100% частна
Няма селскостопанско образование -

 има само практически опит

100% държавна или общинска
Основно земеделско обучение 

(има преминат курс по земеделие с минимум 150 часа)

01 □
02 □

12. Стопанството води ли счетоводство? 14. Управителят (ръководителят) започнал ли е курс на 
обучение по земеделие през последните 12 месеца?Моля, отбележете със знак Х отговорa!

Вид на счетоводството Код Моля, отбележете със знак Х отговорa! Да □ Не □
Не води счетоводство

Прави само справка за приходи и разходи 15.1. Стопанството развива ли дейност в други области?  

Води едностранно счетоводство Моля, отбележете със знак Х отговорa! Да □ Не □

01 □
02 □
03 □

Води двустранно счетоводство

15.2. Стопанството развива ли дейност в други 
общини от същата област?  

Благоевград □
Бургас □

04 □ Ако отговорът е ДА , моля посочете със знак Х съответните 
области!

Моля, отбележете със знак Х отговорa! Да □ Не □

Варна □

Габрово □

Моля, отбележете със знак Х отговорa! Да □ Не □

Враца □

Ако отговорът е НЕ , моля посочете лице за контакт в 
другите населени места!

Велико Търново □
Видин □

Добрич □
Кърджали □

Име: Кюстендил □
Област:                                       Община: Ловеч □

□

Адрес: Монтана □
Пазарджик □

Ямбол □
Телефон:

Пловдив □
Област:                                       Община: Разград □

София област

Адрес:

□

Област:                                       Община:

Хасково □

Стара Загора

□
Адрес:

Шумен

Търговище □

София град □
Телефон: Смолян □
Име:

□

□

16. Ще предоставите ли информация за цялата 
дейност на стопанството?

Русе □

Телефон:

Име:

Перник □
Плевен

01 □
02 □
03 □
04 □

Силистра □
Сливен
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01 02 05

02 |______________|,|____| + |______________|,|____| - + = |______________|,|____|

03 |______________|,|____| + |______________|,|____| = |______________|,|____|

04 |______________|,|____| + |______________|,|____| - + = |______________|,|____|

05 |______________|,|____| + |______________|,|____| = |______________|,|____|

06 |______________|,|____| + |______________|,|____| - + = |______________|,|____|

Забележки:

|______________|,|____|

|______________|,|____|

|______________|,|____|

///

/// =

Показатели
Дa □   Нe □ 

Ако отговорът е ДА , площите 
включени ли са в колона 1 или 2?

Дa □   Нe □
Ако  отговорът е ДА , моля 

попълнете колоната!

Дa □   Нe □ 
Ако отговорът е ДА , площите 
включени ли са в колона 1 или 2?

Дa □   Нe □
Ако  отговорът е НЕ , моля 

попълнете колоната!

Давате ли площи и култури след 
обработка и/или засяване за 
доотглеждане на други лица?

04

Земеделска 
земя 

ИЗВЪН 
дворни и 
вилни 
места

|______________|,|____|

///
|______________|,|____|

///
|______________|,|____|

Трайни насаждения 
(лозя и овощни видове)

///
|______________|,|____|

ИЗПОЛЗВАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПЛОЩ 
КОНТРОЛЕН СБОР

Ниви, в т. ч. угари и изкуствени 
ливади

|______________|,|____| |______________|,|____|Земеделска земя в дворни и вилни места 01

Оранжерии

Естествени ливади и пасища

17. Какъв е размерът на земята, която обработвате и използвате през стопанската 2009/2010 година (земеделска земя в дворните и вилните места, ниви, оранжерии, трайни 
насаждения, ливади и пасища), независимо от собствеността й? (дка)

03

///

+

ИЗПОЛЗВАНА 
ЗЕМЕДЕЛСКА 

ПЛОЩ

КОНТРОЛЕН 
СБОР

Посочете земята, 
ВЗЕТА ПОД НАЕМ, 
АРЕНДА ИЛИ ПОД 
ДРУГА ФОРМА, 
която обработва 
стопанството!

Посочете 
СОБСТВЕНАТА 

земя (на 
стопанина), която 

обработва 
стопанството!

Взели ли  сте площи и култури за 
доотглеждане, върху които коопе-

рация или арендатор са 
извършили предсеитбена 
подготовка и/или сеитба?

С
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01 02 03 04 06

01 |____| |_________|,|____|

02 |____| |_________|,|____|

03 |____| |_________|,|____|

04 |____| |_________|,|____|

05 |____| |_________|,|____|

06 |____| |_________|,|____|

07 |____| |_________|,|____|

08 |____| |_________|,|____|

09 |____| |_________|,|____| 21. Географски координати:
10 |____| |_________|,|____|

11 |____| |_________|,|____|

12 |____| |_________|,|____|

13 |____| |_________|,|____|

14 |____| |_________|,|____|

15 |____| |_________|,|____|

16 |____| |_________|,|____|

17 |____| |_________|,|____|

18 |____| |_________|,|____|

19 |____| |_________|,|____|

20 |____| |_________|,|____|

00 |_________|,|____|

999 |_________|,|____|

на кооператори

|____________________|,|____|

|____________________|,|____|

|____________________|,|____|

|____________________|,|____|

|____________________|,|____|

|____________________|,|____|

|____________________|,|____|

|____________________|,|____|

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

|___________________|,|____|

ОБЩО ИЗП

06

на физически лица

|______________|,|____| |______________|,|____||______________|,|____| |______________|,|____| |______________|,|____|

02

Сбор от допълнителните листа: |____________________|,|____|

ОБЩО:

Частна собственост

03

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

0501

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

|____________________|,|____|

|____________________|,|____|

|____________________|,|____|

|____________________|,|____|

|____________________|,|____|

|____________________|,|____|

|____________________|,|____|

|____________________|,|____|

|____________________|,|____|

|____________________|,|____|

19. Местонахождение на стопанството 

18. Разпределение на използваната земеделска площ (ИЗП) и наличните стопански сгради по населени места

Гр./с.: ___________________________________________________  
05

Брой на допълнителните листа за въпрос 18     |____|

в т.ч. лозя     
(дка)ЕКАТТЕОбщина

Забележки:

04

Да □  Не □ Моля, отбележете със знак Х отговора!

на юридически лица

Географска дължина |____|____|° |____|____|'

Географска ширина |____|____|° |____|____|'

20. Местонахождението на стопанството, определено ли е в 
землище от допълнителните листа?

|____________________|,|____|

|____________________|,|____|

Код

ЕКАТТЕ: |____|____|____|____|____|

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

|____________________|,|____|

Населено място

Стопански 
сгради

(по значимост)
1=най-важната 

сграда

ИЗП (дка)
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Засети площи           Напоявани площи       Биологично отглеждани 
култури 

01 02 03

Мека пшеница 01 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Твърда пшеница 02 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Ечемик 03 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Овес 04 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Тритикале 05 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Ръж 06 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Царевица за зърно и семе 07 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Ориз 08 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Сорго 09 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|
Други зърнено-житни

(просо, алписта, елда и др.) 10 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Зрял фасул 11 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Леща 12 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Грах за зърно 13 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Бакла за зърно 14 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Нахут 15 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Лупина 16 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Други зърнено-бобови (фий семе и др.) 17 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

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

Захарно цвекло 19 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Тютюн 20 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Хмел 21 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Тикви за семки 22 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Слънчоглед 23 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Рапица 24 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Соя 25 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Фъстъци 26 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Маслодаен лен 27 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|
                                     Други маслодайни 

(сусам, рицин, синап и др.) 28 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Памук 29 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Лен-влакнодаен 30 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Коноп 31 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Други влакнодайни 32 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Маслодайна роза 33 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Лавандула 34 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Мента 35 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Валериана 36 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

Кориандър 37 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|
Други ароматни и медицински

(ким, мед. мак, резене, анасон и др.) 38 |_________________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

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

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

ЗЪ
РН

Е
Н
О

-Б
О
Б
О
В
И

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ (вкл. семепроизводство)

Общо технически култури  Σ(19÷39)

Общо зърнени култури  Σ(01÷17)

В
Л
А
К
Н
О

-
Д
А
Й
Н
И

Други технически култури
(цикория, сорго за метли и др.)

А
РО

М
А
Т
Н
И

 И
 

М
Е
Д
И
Ц
И
Н
С
К
И

ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ (без семепроизводство)

М
А
С
Л
О
Д
А
Й
Н
И

(в
кл

. с
ем
еп
ро
из
во
дс
тв
о)

И
Н
Д
У

-
С
Т
РИ

А
Л
Н
И

23. Площи, заети с основни култури, напоявани площи и биологично отглеждани култури през стопанската 
2009/2010 г. (дка)

Култура Код

ЗЪ
РН

Е
Н
О

- Ж
И
Т
Н
И
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Площ Напоявани площи Биологично 
отглеждани култури  

01 02 03

Фуражно цвекло 41 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|
Други (фуражно зеле, фуражни моркови, и 

др.) 42 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

43 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|
Бобови 

(люцерна, детелина, еспарзета и др.) 44 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|
Житни 

(райграс, ежова главица и др.) 45 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

46 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

47 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

48 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

49 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

50 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

51 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

52 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

53 |______________|,|__| /// |_________________|,|__|

54 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

55 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

56 |______________|,|__| /// |_________________|,|__|

57 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

58 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

59 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

60 |______________|,|__| /// ///
61 |______________|,|__| /// ///

62 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

63 |______________|,|__| /// ///
64 |______________|,|__| /// ///
65 |______________|,|__| /// ///

66 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

67 |______________|,|__| /// ///

68 |______________|,|__| /// ///
69 |______________|,|__| |_________________|,|__| |_________________|,|__|

от които зеленчуци

от които овощни насаждения

У
ГА

РИ Угари
от които изорани (черна угар), поддържани и 

субсидирани

ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ 
Σ(18+40+48+49+50+54+57+58+59+60)

П
О
С
Т
О
Я
Н
Н
О

 
ЗА

Т
РЕ

В
Е
Н
И

 
П
Л
О
Щ
И

Общо постоянно затревени площи Σ(66÷68)

Естествени ливади, пасища и мери

Картофи (вкл. семепроизводство)

Семена и посадъчен материал

Общо цветя  Σ(55÷56)

Ягоди (без посадъчен материал)

П
РЕ

С
Н
И

 З
Е
Л
Е
Н
Ч
У
Ц
И

(б
ез

 с
ем
еп
ро
из
во
дс
тв
о) Полски зеленчуци (вкл. под ниски покрития)

С
Е
М
Е
Й
Н
И

 
ГР

А
Д
И
Н
И

Ниско продуктивни пасища
Постоянно затревени площи, неизползвани за 

производствени цели, подлежащи на субсидиране

Градински зеленчуци (зеленчукови градини)

Зеленчуци, отглеждани под високи оранжерии

Общо пресни зеленчуци Σ(51÷53)

Семейни градини

Отглеждани под високи оранжерии

Отглеждани на открито (вкл. под ниски покрития)

Включват се площите със семена и посадъчен материал за захарно цвекло, фуражно цвекло, хмел, тютюн, влакнодайни култури (памук, лен, 
коноп и др.), етерично-маслени и лекарствени растения, подправки, фуражни култури (без царевица), фуражни зеленчуци, пресни зеленчуци, 
ягоди, цветя, тревни смески.

Други култури на обработваема земя
(неспоменати другаде)

Ц
В
Е
Т
Я

Култура Код

Включват се дини и пъпеши; Не се включват картофи, зърнено-бобови култури и семейни градини. Полските зеленчуци участват 
в сеитбооборот с други земеделски култури, различни от зеленчуци. Градинските зеленчуци участват в сеитбооборот само с други 
зеленчукови култури.

Ф
У
РА

Ж
Н
И

 К
У
Л
Т
У
РИ

(б
ез

 с
ем
еп
ро
из
во
дс
тв
о)

В
ре
м
ен
ни

ли
ва
ди

(д
о 

5 
г.

)

Царевица за силаж и зелен фураж

Други едногодишни фуражни култури за зелено 
изхранване или сено (житни, бобови, бобово-житни)

Общо фуражни Σ(41÷47)

Други фуражни култури неупоменати другаде

Продължение

Цветя и декоративни растения (без семепроизводство)

О
ко
пн

и

23. Площи, заети с основни култури, напоявани площи и биологично отглеждани култури през стопанската 2009/2010 г. 
(дка)
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Напоявани площи        
02

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 |_________________|,|__|

31 |_________________|,|__|

32 |_________________|,|__|

33 |_________________|,|__|

Код Площ (дка)

01 |____________|,|__|

02 |____________|,|__|

03 |____________|,|__|

04 |____________|,|__|

05 |____________|,|__|

06 |____________|,|__|

07 |____________|,|__|

08 |____________|,|__|

09 |____________|,|__|
Общо площи с биологично 

производство Σ (01+02) 

от които с кратък ротационен цикъл
Други площи с неселскостопанско 

предназначение (пътища, езера и др.)

Обща площ на стопанството
Σ [въпрос 24(33)+въпрос 25(08)]

от които изоставени лозови насаждения

Д
РУ

ГИ
 З
Е
М
И

Необработвани земеделски земи

Общо други земи Σ(01+02+05+07)

Гори и залесени площи

ОБЩО ИЗП НА СТОПАНСТВОТО 
Σ [въпрос 23 (62+63+69) + въпрос 24(32)]

За декоративни дръвчета и храсти 

Лозя за стафиди

от които за други вина

Десертни сортове

от които със защитено географско указание 
(регионални вина)

Други трайни насаждения (ракита, камъш, шипка и др.)

За горски фиданки

от които със защитено наименование за 
произход (качествени вина)

Други овощни видове

Общо овощни насаждения Σ(01÷16)

от които коледни елхи

Общо трайни насаждения Σ(17+22+29+30)

Л
О
ЗЯ

Общо разсадници Σ(18÷21)РА
ЗС

А
Д
Н
И
Ц
И

За овощни фиданки

Общо лозя Σ(23+27+28)

Винени лозя Σ(24+25+26)

Сливи и джанки

Бадеми

Малини

24. Площи, заети с трайни насаждения, напоявани и биологично отглеждани култури през стопанската 2009/2010 г. (дка)

Код Площ              
01

Биологично отглеждани 
култури 

03
Култура

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

Орехи

|_________________|,|__|

За лозов посадъчен материал

Киви

Други ягодоплодни (касис, къпини, черници) |_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

Ябълки

Круши

Дюли |_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

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

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

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

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

///

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

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

|_________________|,|__|

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

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

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

|_________________|,|__|

///

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

|_________________|,|__|

///
|_________________|,|__|

Я
ГО

Д
О

-
П
Л
О
Д
Н
И

Праскови и нектарини

С
Е
М
К
О
В
И

К
О
С
Т
И
Л
К
О
В
И

Череши
Вишни

Ч
Е
РУ

П
К
О

-
В
И

Лешници

Арония

Кайсии и зарзали

03 |___________|,|__|

25. Други земи на стопанството 26. Каква част от ИЗП на стопанството 
(въпрос 24,  код 33, колона 3) е сертифицирана 
за биологично отглеждане на култури или е в 
процес на сертификация?

Сертифицирани за 
биологично производство 01 |___________|,|__|

Наименование
Площ на стопанските сгради и дворове

(100 кв.м.=0,1 дка)

от които изоставени овощни насаждения
Биологично производство Код ИЗП (дка)

В процес на сертификация 02 |___________|,|__|
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Код Код  Площ (дка)

01 □ 01 |_____________|,|__|

02 □ 02
|_____________|,|__|

03 □ 03
|_____________|,|__|

04 □ 04
|_____________|,|__|

05 □ 05 |_____________|,|__|

Код  Площ (дка) |________|

02 |_____________|,|__| |_____________|

Код  Площ (дка) Да □  Не □
Домати 01 |_________________|,|__| |_____________|,|__|

Пипер 03 |_________________|,|__|

Главесто зеле 04 |_________________|,|__|

Зелен фасул 05 |_________________|,|__| Да □  Не □
Зелен грах 06 |_________________|,|__| Код  Площ (дка)

Бамя 07 |_________________|,|__|

Лук кромид - зрял 08 |_________________|,|__|

Чесън - зрял 09 |_________________|,|__|

Праз 10 |_________________|,|__|

Патладжани 12 |_________________|,|__|

Тиквички 13 |_________________|,|__|

Тикви 14 |_________________|,|__|

Дини 15 |_________________|,|__| Код Отговор

Пъпеши 16 |_________________|,|__| 01 Да □  Не □
Домати 17 |_________________|,|__| 02 Да □  Не □

Краставици 18 |_________________|,|__| 03 Да □  Не □
Пипер 19 |_________________|,|__| 04 Да □  Не □

05 Да □  Не □
06 Да □  Не □

Води от общата напоителна мрежа, извън 
стопанството

 (язовири и канали за напояване)

Други водоизточници

Подпочвена вода (кладенци, сонди и извори)

Открити водоизточници в стопанството  
(използвани само от стопанството)

Естествени водоизточници извън стопанството 
(използвани от повече стопанства)

Други инсталации

О
ра
нж

ер
ий
ни

 

Други видове източници

32. Пресни зеленчуци - разгъната площ (без площите на 
семейните градини)

33. Стопанството отглежда ли генно модифицирани 
култури?

Общо поливни площи

Общо напоявани площи през 
последните 12 месеца

31. Площи на стелажите за производство на 
култивирани гъби (кв.м)

Напоявани площи

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

Мрежа за гравитачно напояване

28. Какви площи могат да бъдат поливани чрез 
следните видове инсталации?

Вид на инсталацията

Дъждовална инсталация

За капково напояване

Вид на източника

Брой асми

29. Напоявани площи на стопанството 
(без оранжерии и семейни градини) 30. Асми, отглеждани в стопанството

|_____________|,|__|01
Средна напоявана площ за 

последните 3 години

Ако отговорът е ДА , на каква площ 
(дка)?

О
тг
ле
ж
да
ни

 н
а 
от
кр
ит
и 
пл
ощ

и

Култура

Площ (кв.м.)

Краставици 02

Ако отговорът е ДА , на каква 
площ?

34. Отглеждат ли се енергийни култури, подлежащи 
на субсидиране по схемата за подпомагане на 
енергийни култури?                                                             

|_____________|,|__|

01

35. Стопанството произвежда ли възобновяема 

в т.ч. земя,  оставена под угар, 
заета с енергийни култури, 

които не се използват за храна, 
а само като суровина за 

биомаса

02

|_____________|,|__|

енергия?                                                    Да □  Не □
Ако отговорът е  ДА , какъв е енергийният източник?

Вид източник

Биомаса

от която биометан (биогаз)

Вятър

Слънчева енергия

Хидроенергия

П
РЕ

С
Н
И

 З
Е
Л
Е
Н
Ч
У
Ц
И

Общо зеленчуци Σ(01÷19) 20 |_________________|,|__|

Моркови 11 |_________________|,|__|

|_________________|,|__|
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Код Брой Код

01 |_________| 01

02 |_________| 02

03 |_________| 03

04 |_________| 04

05 |_________| 05

06 |_________|

07 |_________|

08 |_________|

09 |_________|

10 |_________|

11 |_________|

12 |_________|

13 |_________|

14 |_________|

15 |_________|

16 |_________|

17 |_________|

18 |_________|

Код

01

02

03

04

Код

05

06

07

08

09

10

Код Група

01
02
03
04
05

Навесни косачки

Площ (дка)

Общо почвообработващи и 
други машини и инвентар 

Σ(09÷18)

Методи за обработване на земята
38.2. Обработваема земя - методи за обработка 

38.1. Консервация на обработваемата земя през зимата 

|_____________________|,|__|

Площ (дка)

|_____________________|,|__|

Земи с растителни остатъци от предходната реколта

Култиватори
Дискови брани

Фрези

Сеялки
Валяци 

Култиватори, окопаващи машини

Забележки:

Отговор

19

Да □  Не □
Трактори

Зърнокомбайни

Да □  Не □

|_________|

Да □  Не □

Мотокултиватори

Засети култури, с цел защита на почвата през зимата, които през пролетта се разорават

|_____________________|,|__|

Обработка, при която почвеният слой не се обръща и на повърхността остават растителни 
остатъци

Не се извършва обработка на почвата (директна сеитба) 

|_____________________|,|__|
Обработка, при която почвеният слой се обръща и на повърхността не остават растителни 

остатъци 

|_____________________|,|__|

Изорана обработваема земя след прибиране на реколтата без растителни остатъци (черна 
угар) 

|_____________________|,|__|

Четириколесни

Верижни
Транспортьори

(самоходни шасита)

38. Земеделски производствени методи, използвани в стопанството през референтния период

Общо комбайни Σ(05÷07)
Плугове

К
О
М
Б
А
Й
Н
И

П
О
Ч
В
О
О
Б
РА

Б
О
Т
В
А
Щ
И

 И
 Д
РУ

ГИ
 

М
А
Ш
И
Н
И

Зърнокомбайни

Тороразпръскващи машини

Самоходни косачки >10кW

Други механизирани комбайни

Каменни стени

Линейни елементи Код

Зелени плетове

Дървесни пояси

Растителна покривка през зимата

Засети традиционни есенни култури

Машини за растителна защита

36. Собствени селскостопански машини, използвани 
през последните 12 месеца

Т
РА

К
Т
О
РИ

37. Наети селскостопански машини и машини, използвани
в съдружие с други стопанства през последните 12 месеца

Други механизирани комбайни Да □  Не □
Да □  Не □Самоходни косачки >10кWОбщо трактори Σ(01÷03)

Вид Наименование на групата

|_____________________|,|__|

Създадени от стопанина през 
последните три години

03

Поддържани от стопанина през 
последните три годиниНаличие на линейни елементи

38.3. Характеристики на заобикалящата среда

Да □  Не □
Да □  Не □
Да □  Не □

Да □  Не □
01

Да □  Не □
Да □  Не □

02

Да □  Не □ Да □  Не □ Да □  Не □

Площ, върху която през 
последните три години са 
отглеждани едни и същи 

култури (монокултури) върху
отделните парцели

0%

38.4. Дял на обработваемата земя, невключена в сеитбооборот  
Помощна таблица за кодиране на 

въпрос 38.4.

11 |______________|,|__| |_____|

Площ (дка) Група Дял на обработваемата земя, 
невключена в сеитбооборот

над 75%

от 0% до 24% 
от 25% до 49%
от 50% до 74%
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Код Брой 
животни

01 |________| Код Брой места

02 |________| 13 |________|

03 |________| 14 |________|

04 |________| 15 |________|

05 |________| 16 |________|

06 |________| 17 |________|

08 |________|

09 |________|

10 |________|

11 |________|

18 |________| Код Брой места

19 |________| 24 |________|

20 |________| 25 |________|

21 |________| 26 |________|

22 |________| 27 |________|

23 |________| 28 |________|

29 |________|

30 |________|

31 |________|

32 |________|

33 |________|

34 |________|

35 |________|

36 |________|

37 |________|

38 |________| Код

39 |________| 41

40 |________| 42

43 |________|

44 |________| Код

45 |________| 48

46 |________| 49

47 |________|

Ярета за угояване

Други кози

Мъжки малачета под 1 г.

Млади коне и понита под 3 г.

Категория животни

Кози-майки

Други 

Свободно отглеждане - 
система за твърд и течен оборски тор

Свободно отглеждане - 
система за полутечен тор

Свободно отглеждане -
система за полутечен торМъжки говеда на 2 г. и повече

Вързано отглеждане -
система за полутечен тор

|________|07

Биволици

Мъжки животни на 1 г. и повече

Други мъжки телета под 1 г.

Телета под 1 г. за угояване

|_________________|

Брой места

Да □  Не □ Ако отговорът е НЕ , моля преминете на въпрос 48!

12 |________| Капацитет на сградите за отглеждане на биволи

Свободно отглеждане -
система за твърд и течен оборски тор

Забележки:

Забележки:

Овце-майки - месодайни

|_________________|

Вързано отглеждане -
система за твърд и течен оборски тор

Вързано отглеждане -
система за полутечен тор

Метод на отглеждане

Вързано отглеждане -
система за твърд и течен оборски тор

Капацитет на сградите за отглеждане на овце

Капацитет на сградите за отглеждане на кози

|_________________|

Други системи

О
  В

  Ц
  Е

Категория животни Брой места

Млади женски овце за разплод (дзвизки) Овце-майки |_________________|

Общо овце Σ(43÷46)

Овце-майки - млечни

Агнета за угояванеДруги овце

К
 О

 З
 И

Общо кози Σ(37÷39)

Кози-майки

Кастрирани коне

Общо еднокопитни Σ(29÷35)

Млади женски кози за разплод

Е
 Д

 Н
 О

 К
 О

 П
 И

 Т
 Н

 И

Магарета

Б
  И

  В
  О

  Л
  И

Мулета и катъри

Кобили и понитана 3 г. и повече за спорт и 
туризъм

Жребци на 3 г. и повече

Кобили на 3 г. и повече за работа

Женски малачета под 1 г.

Млакини на 1 г. и повече

Общо биволи Σ(18÷22)

Други крави (месодайни), вкл.бракувани

Млечни крави, вкл. бракувани

Юници на 2 г. и повече

Г 
 О

  В
  Е

  Д
  А

Юници от 1 до 2 г. 

Мъжки говеда от 1 до 2 г. 

Общо говеда Σ(01÷07+10+11)

Други женски телета под 1 г.

от които телета под или на 8 месеца

от които телета над 8 месеца и под 1г.

39. Отглеждате ли селскостопански животни 
в стопанството?

39.1. Брой животни към 31.08.2010 г. и сгради за отглеждане на животните 
(включват се и отглежданите на пансион животни, но без дадените за отглеждане в друго стопанство) 

Метод на отглеждане

Категории животни Капацитет на сградите за отглеждане на говеда

Стр. 10



Код

50 Код Брой места

51 56 |________|

52 57 |________|

53 58 |________|

54 59 |________|

55

60

61 Код Брой места

62 70 |_____________|

63 71 |_____________|

64 72 |_____________|

65 73 |_____________|

66 74 |_____________|

67 75 |_____________|

Код кв.м.

69 76 |_____________|

77 Код Брой места

78 80 |_____________|

79

Код Отговор

83 02 Да □  Не □

Код Брой 

03 |____________|
01 03

05 |____________|

03 |______| |______| 06 |____________|

04 |______| |______| 07 |____________|

05 |______| |______| 08 |____________|

07 |______| |______|

08 |______| |______|

09 |______| |______| 01 □
10 |______| |______| 02 □
11 |______| |______| 03 □
12 |______| |______|

14 |______| |______|

15 |______| |______| 01 |______________|

16 |______| |______| 02 |______________|

Да □  Не □42. Стопанството разполага ли с 
доилна инсталация за крави?

|_____|_____|_____|_____|-|_____|_____|_____|_____|

Мобилна

Ако отговорът е ДА , моля посочете вида на 
инсталацията!

|_____|_____|_____|_____|-|_____|_____|_____|_____|

Код област Номер от НВМС

|______| |_____|_____|_____|_____|-|_____|_____|_____|_____|

|_____|_____|_____|_____|-|_____|_____|_____|_____|

|_____|_____|_____|_____|-|_____|_____|_____|_____|

|_____|_____|_____|_____|-|_____|_____|_____|_____|

|_____|_____|_____|_____|-|_____|_____|_____|_____|

|_____|_____|_____|_____|-|_____|_____|_____|_____|

Други методи на отглеждане

|_____|_____|_____|_____|-|_____|_____|_____|_____|

|______________|

Бубарство

Патици

Гъски

|______________|

|______________|

Категория
(само за ферми с 
млечни крави)

Код

Брой животни

|______________|

|______________|

02

Категории животни

Стопанството отглежда ли буби?

Общо свине Σ(50÷54)

С
 В

 И
 Н

 Е

Женски свине за разплод 50 кг и повече

|______________|

|_____|_____|_____|_____|-|_____|_____|_____|_____|

Други свине 

Подрастващи кокошки

Други птици
(гълъби, пъдпъдъци, фазани, токачки и др.)

Пилета за угояване

Кокошки носачки - стокови

Щрауси

Разплодни кокошки носачки (родители)

|______________|

|_____|_____|_____|_____|-|_____|_____|_____|_____|

|______________|

Прасенца под 20 кг

Прасета от 20 до 50 кг

Свине за угояване с тегло 50 кг и повече |______________|

|______________|

|______________|

ЗА
Й
Ц
И Зайкини

Общо птици Σ(60÷68)

Общо зайци Σ(77+78)

П
  Т

  И
  Ц

  И

Други

Пуйки

68

Да □  Не □

Пчеларство

Други селскостопански животни,
неспоменати по-горе (нутрии, норки, ангорски 

зайци, ангорски кози и др.)

82

81

Да □  Не □

|______________|

|______________|

|______________|

Брой продуктивни пчелни семейства

01

Биологично производство
Сертифицирано

 за  биологично производство

Обща площ на сградите за 
угояване на птици:

41. Стопанството сертифицирано ли е за 
биологично производство или е в процес на 
сертификация?  

Да □  Не □

|______________|

|______________|

|______________|

|______________|

Брой зареждания в годината

Доилна зала

43. Стопанството разполага ли с 
оборудване за люпене на яйца?

Ако отговорът е ДА , моля посочете:

Брой яйца на едно зареждане

Да □  Не □

В процес на сертификация

Капацитет на сградите за отглеждане на кокошки-
носачки

С дебела несменяема постеля

С клетки

Сгради за птици за угояване

от които клетки с лента за гуано

от които клетки на стойка

Други видове сгради

Капацитет на сградите за:

Зайци-общо

40. Номер на животновъдния обект, даден от НВМС

|_____|_____|_____|_____|-|_____|_____|_____|_____|

Едър рогат добитък

Овце и кози|______|

06 |______| |_____|_____|_____|_____|-|_____|_____|_____|_____|

01

|_____|_____|_____|_____|-|_____|_____|_____|_____|

39.1. Брой животни към 31.08.2010 г. и сгради за отглеждане на животните
(включват се и отглежданите на пансион животни, но без дадените за отглеждане в друго стопанство)             Продължение            

Капацитет на сградите за отглеждане на свине

от които клетки с дълбок улей

Метод на отглеждане

Метод на отглеждане

Върху частично скаров под

Върху скаров под

Върху дебела несменяема постеля

|______________|

|______________|

Ако в код 01 или  02 на въпрос 41 е посочен отговор ДА , 
моля, отбележете броя на животните!
Вид животни

Свине 04

13 |______| |_____|_____|_____|_____|-|_____|_____|_____|_____|

|____________|

Птици
Пчелни семейства

|______|

|______|

Други животни

Стационарна в обора
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02 брой 
месеци

04 брой 
месеци |_____________|

Код

Код

01

Код
02

03

04

05

% |______|

Код Код

01 01

Код

Код 02

02

03

04 Код

05 03

Забележки:

Ако отговорът е ДА , моля посочете 
размера на площите, върху които са 

внасяни минерални торове (дка)! |_____________________|,|__|

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

дка |_______________| |_____________|
Животни от стопанството, 

използвали общи мери
03

Стопанството използва ли общи мери за
паша на животните?

брой

Време, през което животните 
са били на паша на общи мери

Покрити 
съоръжения

|_______________|

Стопанството притежава ли съоръжения за складиране 

Ако отговорът е ДА , моля посочете вида на съоръженията!

ИЗП на стопанството, върху която е 
прилаган твърд тор (дка)

Твърд тор

□ 

Време, през което животните са били 
на паша на площи на стопанството

Обикновено торище

Вид на съоръженията Непокрити 
съоръжения

на тор? Да □  Не □ 

45. Съоръжения за съхранение и обработка на животински 
тор

Приложение на торове и препарати за растителна защита

44. Използване на пасища от животните в стопанството

46. Приложение на животинския тор в стопанството

□ 
□ 

Специални съоръжения за съхранение на :

|____________|Течен оборски тор

Приложение на полутечен тор

03 ИЗП на стопанството, върху която е 
прилаган полутечен тор (дка)

Животните в стопанството пасат ли на
площи на стопанството?

01

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

Площ на пасищата, използвани през 
последните дванадесет месеца

Да □  Не □

□ 
□ □ 
□ 
□ 

48. Приложение на минерални торове на открити площи

□ 
□ Бесейн за полутечен тор

Комбинирани торове |_______________________|,|__|

Ако отговорът е ДА , моля посочете 
размера на площите, върху които са 

внасяни инсектициди (дка)!

Площ (дка)

Калиеви торове

|_______________________|,|__|

|_______________________|,|__|

|_______________________|,|__|

Азотни торове

Фосфорни торове

Вид тор

През референтната  година внасяли ли сте на 
ИЗП фунгициди?

От които по вид на внесените торове:

Да □  Не □47. Предоставяли ли сте животински тор, произведен в стопанството, за ползване от други 
лица през референтната година?

Ако отговорът е ДА , колко е предоставеното количество като дял от общо произведения тор?

През референтната  година внасяли ли сте на ИЗП 
минерални торове?

49. Приложение на препарати за растителна защита 
на открити площи
През референтната година внасяли ли сте на 

ИЗП хербициди? Да □  Не □

|____________|,|__|

Ако отговорът е ДА , моля посочете 
размера на площите, върху които са 

внасяни хербициди (дка)!

Да □  Не □

Да □  Не □

|____________|,|__|

|____________|,|__|

Ако отговорът е ДА , моля посочете 
размера на площите, върху които са 

внасяни фунгициди (дка)!

През референтната  година внасяли ли сте на 
ИЗП инсектициди?

Резервоари за полутечен 
тор 04

Приложение на твърд оборски тор

02
в т.ч. ИЗП, върху която е прилаган 

твърд тор с непосредствено 
заораване (дка) |____________|

|____________|

|____________|

в т.ч. ИЗП, върху която е прилаган 
полутечен тор с непосредствено 
впръскване или заораване (дка)

01
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Код

01 □
02 □
03 □
04 □

06 □
07 □
08 □
09 □

Код Относителен дял Код
01 от 0% до 10% 01
02 от 11% до 50% 02
03 от 51% до 100% 03
04

Забележки

от 25% до 49%

Отговор

|____|

10 □
Плащания, свързани с рамковата директива на водите

51. Каква част от общата стойност на селскостопанската 
продукция, произведена в стопанството, се консумира от 
домакинството?

14 □
15 □

Натура 2000 – плащания за селски райони

11 □

от които в рамките на биологичното земеделие

Мярка 311 - Разнообразяване към неземеделски дейности

Участие на стопаните в проектите за качество на храните

Покриване на стандарти, основани на общностното право 

Мярка 313 - Насърчаване на туристическите дейности

02 □
03 □

54. Относителен дял на приходите от други дейности в 
общите приходи на стопанството (вкл. субсидии)

Други странични дейности, 

моля уточнете  _______________________________

13 □

Лесовъдство

11 □

моля уточнете  _______________________________

12 □

Мярка 143 - Предоставяне на съвети и консултиране в 
земеделието

06 □

50. През последните три години стопанството възползвало ли 
се е от мерките за развитие на селските райони?                

Да □  Не □

01 □

04 □

Код

Мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства

Ако отговорът е ДА , моля, отбележете със знак Х мерките, 
от които сте се възползвали!

Мярка 112 - Създаване на стопанства на млади фермери

Мярка 123 - Добавена стойност към земеделски и горски 
продукти

07 □

10 □
09 □
08 □Мярка 214 - Плащания за агроекология

Мярка 212 - Плащания за земеделски стопани в райони 
различни от планинските

Мярка 141 - Подпомагане на полу-пазарни стопанства

05 □
Мярка 211 - Плащания за природни ограничения на фермери в 

планински райони

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

Да □  Не □
ВАЖНО!                                                                                   
Директни са продажбите, при които стопанството продава произведената
от него продукция директно на консуматора (крайния потребител на
стоката). 
Кои продажби НЕ СА директни?
- продукцията, продадена на преработвателни предприятия, не е директна
продажба (преработвателното предприятие не е крайният потребител на
стоката); 
- продукцията, която кооперациите и арендаторите раздават като рента, не
е директна продажба; продукцията, продадена чрез посредници
(прекупвачи), не е директна продажба.

Плащания, извършени по програмата за хуманно отношение 
към животните

от 75% до 100%

16 □

от 50% до 74%

 от 0% до 24% 
|____|

Консумирано от домакинството

Продажба на дърва за огрев от стопанството

Преработка на дървен материал от стопанството

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

Производство на риба и аквакултури,

53. Развивате ли други дейности в рамките на 
стопанството, от които получавате приходи?

Ако отговорът е ДА , моля отбележете със знак Х 
дейностите, които развивате!

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

преработката на грозде за производство на вино)
05 □

Селскостопански механизирани услуги
(оран, сеитба, окопаване, прибиране и др.)

Селски туризъм
(хотелиерски и ресторантьорски услуги)

Неселскостопански механизирани услуги
(почистване на сняг и др.)

Други дейности в рамките на стопанството

Да □  Не □

Занаяти
(грънчарство, тъкачество, ножарство и др.)
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Родствена 
връзка със 
стопанина 

Пол Възрастова 
група 

Отработено 
време в 

стопанството   

Значимост на 
земеделската 
работа в 

стопанството
(Код от 
табл. 1)

М=1 
Ж=2

(Код от 
табл. 2)

(Код от табл. 4) (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 |____| |____| |____| |____| |____| Да □  Не □ |____| |____|

06 |____| |____| |____| |____| |____| Да □  Не □ |____| |____|

07 |____| |____| |____| |____| |____| Да □  Не □ |____| |____|

08 |____| |____| |____| |____| |____| Да □  Не □ |____| |____|

09 |____| |____| |____| |____| |____| Да □  Не □ |____| |____|

10 |____| |____| |____| |____| |____| Да □  Не □ |____| |____|

Пол 
Отработено 
време в 

стопанството   

Значимост на 
земеделската 
работа в 

стопанството

М=1 Ж=2 (Код от табл. 4) (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

|______|Брой на допълнителните листа за въпрос 56

Общо:
от които жени

57. Постоянно заета платена работна ръка в земеделската дейност на стопанствата на физическите лица - 
общо

|__________|
|__________|

|__________|
|__________|

Код
Брой работници

(списъчен състав)
01

Отработено време в стопанството
(общ брой човекодни)

02

|____|

|____|

(Код от табл. 5)

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

Лицето има ли 
друга дейност, 
носеща му 
доходи?        

|____|

(Код от табл. 2)

02

Съпруг/а на стопанина, който/която не е 
управител (независимо дали работи в 

стопанството или не)

Д
ру
ги

 ч
ле
но
ве

 н
а 
се
ме
йс
тв
от
о 
на

 
ст
оп
ан
ин
а,

 р
аб
от
ещ

и 
в 

ст
оп
ан
ст
во
то

Стопанин и управител на стопанството

55. Данни за стопанина, управителя и семейната работна ръка в стопанствата на физическите лица (кодове 1, 2 и 5 на въпрос 9)

|____|

Управител, който не е стопанин

Значимост и тип 
на другите 

дейности, носещи 
доходиЗаети лица Код

Заети лица Код

Значимост на 
другите дейности, 
отбелязани в 
колона 5

Възрастова група 

|____|

56. Данни за несемейната постоянно заета платена работна ръка в земеделската дейност на стопанствата на физическите лица (кодове 1, 2 
и 5 на въпрос 9)

Стопанин, който не е управител на стопанството

|____|

|____|

|______|

Ако във въпрос 
53 е отбелязано, 
че стопанството 

има друга 
дейност, лицето 
участва ли в 

нея?        

Брой на допълнителните листа за въпрос 55

06

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____| |____|
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01 02 04 05 06 07 08

01 |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____|

02 |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____|

03 |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____|

04 |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____|

05 |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____|

06 |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____|

07 |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____|

08 |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____|

09 |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____|

10 |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____|

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
2 от 45 г. до 54 г. 4 3
3 от 55 г. до 64 г. 5 4
4 от 65 г. до 74 г. 6 5
5 на 75 г. и повече 7 9
6
9

Код

1 Код
2 1
3 2
4 9
5
9

Код
1
2

3

9

Помощни таблици за кодиране на променливите относно работната ръка

Таблица 1. Родствена връзка 
със стопанина

Таблица 3. Значимост на земеделската работа в 
стопанството

Вид заетост

Д
ру
ги

 ч
ле
но
ве

 н
а 
се
ме
йс
тв
от
о 
на

 
ст
оп
ан
ин
а,

 р
аб
от
ещ

и 
в 

ст
оп
ан
ст
во
то

232 дни и повече

Основна заетост
Допълнителна заетост
Няма други дейности

Братя и сестри
Други роднини

Роднини по сватовство
Няма роднинска връзка

|____|

|____|

|____|

|____|

Съпруг/а
Родители

Деца

Родствена връзка
Стопанин

(01 х 02 + 
03 х 04 + 
05 х 06 + 
07 х 08)

09

|____|

|____||____|

Безработен със селскостопанска дейност
Пенсионер със селскостопанска дейност
Не работи в стопанството

Допълнителна заетост

Единствена заетост
Основна заетост

Отработено време в % 
от пълно работно време

от 50% до 74%
от 75% до 99%

Таблица 4. Отработено време в стопанството

от 58 до 116 дни
от 116 до 174 дни
от 174 до 232 дни

от 25% до 49%
под 464 часа

от 464 до 927 часа

до 31.12.1935 

|____|

|____|

|____|

|____|

1986 -1995 г.
1976 - 1985 г.
1966 - 1975 г.
1956 - 1965 г.
1946 - 1955 г.

Стопанин, който не е управител на стопанството

Управител, който не е стопанин

Съпруг/а на стопанина, който/която не е управител 
(независимо дали работи в стопанството или не)

Не работи в стопанството

|____|

|____|

|____|

Отработено време в 
дни при 8 часов 
работен ден

58 дни

1936 - 1945 г.

среден 
брой 
часове 
на ден

среден 
брой 
часове 
на ден

брой 
дни 

(макс. 
90)

среден 
брой 
часове 
на ден

брой 
дни 

(макс. 
90)

Таблица 5. Значимост на другите 
дейности на лицата

Вид заетост

брой 
дни 

(макс. 
90)

среден 
брой 
часове 
на ден

брой 
дни 

(макс. 
90)

|____|

|____|

|____|

|____| |____|

Стопанин и управител на стопанството

03

|____|

КодЗаети лица

Таблица за изчисляване на отработеното време на стопанина, управителя и семейната работна ръка в стопанствата на 
физическите лица (кодове 1, 2 и 5 на въпрос 9)

Отработено време в стопанството по месеци
септември, 
октомври, 
ноември

декември, 
януари, 
февруари 

март, април, 
май

юни, юли, 
август

Общо 
отработено 

време (часове)

Лицето е заето както в дейностите в рамките на  стопанството (от въпрос 53), 
така и в други дейности, несвързани със стопанството
Няма други дейности

Таблица 2. Възрастова група
Родени в 
периода:

100%

Отработено време в часове

от 928 до 1391 часа
от 1392 до 1855 часа
1856 часа и повече

от 1% до 24%

Таблица 6. Тип на другите дейности на лицата
Тип дейност

Дейности в рамките на стопанството (от въпрос 53)
Дейности, несвързани със стопанството
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Общо: 01

от които жени 02

Пол 

(Код от 
Таблица 2)

01 02 03 04

Управител 01 |___| |___| |________| |____|

02 |___| |___| |________| |____|

03 |___| |___| |________| |____|

04 |___| |___| |________| |____|

05 |___| |___| |________| |____|

06 |___| |___| |________| |____|

07 |___| |___| |________| |____|

08 |___| |___| |________| |____|

09 |___| |___| |________| |____|

10 |___| |___| |________| |____|

11 |___| |___| |________| |____|

12 |___| |___| |________| |____|

13 |___| |___| |________| |____|

14 |___| |___| |________| |____|

15 |___| |___| |________| |____|

16 |___| |___| |________| |____|

|______|

Общо от допълнителните листа: 99

от които жени 98

Мъже Жени

01 02 03 04

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

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

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

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

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

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

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

|________|

58. Постоянно заета платена работна ръка в стопанствата на юридическите лица - общо 
(изключват се данните за управителя)

Отработено време в стопанствотоБрой работници

01 02

Код (списъчен състав) (общ брой човекодни)

Брой работници

брой 
отработени дни 

Общ брой човекодни

Общ брой 
човекодни
(01+02)*03

Код от 
Таблица 4Име / длъжност 

Възрастова 
група 

Код

|__________| |__________|

|__________|

|__________|

|__________|

Отработено време в стопанството

Отработено време

Постоянно заета платена работна ръка, включена в допълнителните листа

Код (списъчен състав)

Брой отработени 
дни

60. Временно наети работници, заети в стопанството през стопанската 2009/2010 г. 

|__________|

Период на работа Код

|__________|

Брой лица

Забележки:

Забележки:

Брой на допълнителните листа за въпрос 59

(общ брой човекодни)

|__________|

М=1 Ж=2

59. Данни за постояннно заетите платени работници в стопанствата на юридическите лица

01 02

Да □  Не □

Включва се отработеното време в 
часове от работници от други 
стопанства или предприятия за 
механизирани и други услуги.

|__________|

61. Стопанството получава ли 
платени механизирани 
селскостопански услуги през 
стопанската 2009/2010 г.?

Ако отговорът е ДА , моля посочете броя 
човекочасове!

Стр. 16




