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ЕГН 

          
 

СТАТИСТИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Тримесечен формуляр ЕЕ - цени на минералните торове 

Утвърден от Националния статистически институт 

Представя се до 10-то число след отчетния период в отдел 

„Статистически изследвания“ на ТСБ 

 

ВЪПРОСНИК 

 цени на минералните торове, използвани в селското стопанство 

за …................... тримесечие на 2023 година 

 

№ 

ред 
Наименование на минералните торове Код 

Единична цена (лева/тон) Количество 

(тонове) м. ...... м. ...... м. ...... 

а б в 1 2 3 4 

1 Преки торове 100   

2 Азотни торове (N) 110   

3 Амониев нитрат (насипно)(33%N) 111         

4 Амониев нитрат (чували)(33%N) 112         

5 Амониев сулфат (насипно)(21%N) 113         

6 Амониев сулфат (в чували)(21%N) 114         

7 Карбамид (насипно)(46%N) 115         

8 Карбамид (в чували)(46%N) 116         

9 Фосфорни торове (P2O5) 120   

10 Троен супер фосфат (насипно)(46%) 121         

11 Троен супер фосфат (в чували)(46%) 122         

12 Калиеви торове(K2O) 130   

13 Калиев хлорид (насипно)(60%K2O) 131         

14 Калиев хлорид (в чували)(60%K2O) 132         

15 Смесени торове  200   

16 Двукомпонентни торове (N-P2O5-K2O) 210   

17 12%N-52%P2O2 (насипно) 211         

18 12%N-52%P2O5(в чували) 212         

19 Трикомпонентни торове (NPK) 220   

20 16%N-16%P2O5-16%K2O (насипно) 221         

21 16%N-16%P2O5-16%K2O (в чували) 222         

22 15%N-15%P2O5-15%K2O (в чували) 223         

23 20%N-20%P2O5-20%K2O (в чували) 224         

 

 

 



 

 

 

 

У К А З А Н И Я 

за попълване на формуляра 

Единици на наблюдението са земеделските стопанства - юридически и физически лица, 

които купуват минерални торове. 

Обект на наблюдението са покупните цени на видовете минерални торове, вложени в 

селското стопанство. 

Наблюдаваната цена е цената на входа на земеделското стопанство, т.е. цената, която 

купувачът действително е платил за торовете. Тя включва данъците (изключва приспадаемия ДДС), 

но не включва субсидиите върху продуктите (ако има такива). 

Отчетната единица попълва информация за покупката на минералните торове, като записва:  

- в колони 1, 2 и 3 - цената (в лева/тон, физическо тегло) на най-голямата по количество за 

месеца покупка на съответния продукт от номенклатурата на изследването. Единичната цена се 

записва с два знака след десетичната точка. В месеците, в които няма покупки се записва 0.00. 

- в кол. 4 - количеството на закупените от стопанството минералните торове за тримесечието (в 

тонове). 

 

Време, необходимо за попълване на формуляра (в минути)   

 

Във времето, необходимо за попълване на формуляра, се включва и времето за подготовката 

на данните! 

 

 

Лице за контакти: ………………............................................................................................ 

(име и фамилия) 

 

 

Телефон за връзка: ............................................. 


