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1. Методология на изследването 
 

Съвременната аграрна политика на Европейския съюз е насочена 

към търсене на допълнителни възможности селските райони да запазят 

своята конкурентоспособност при максимално използване на наличните 

трудови, поземлени и финансови ресурси. Това изисква разработването 

и приложението на стратегии за развитие на селския район да става с 

активното участие на местните лица. Развитието на селските райони 

следва да е фокусирано към обслужване на нуждите, капацитета и 

перспективите на местните икономически субекти и местното 

население. По този начин се достига до разбирането, че местната 

територия трябва да постигне необходимия капацитет, при който 

местната общност сама да поеме отговорността за собственото си 

развитие. 

Практическото изграждане на местни партньорства и 

внедряването на подхода „ЛИДЕР” предполага местната инициативна 

група (МИГ) да разработи и да се ангажира с прилагането на 

интегрирана стратегия за местно развитие. 

На територията на общините Девня и Аксаково е учредена обща 

местна инициативна група (МИГ - ДА). Действащата Стратегия за местно 

развитие на МИГ-ДА е за периода 2010 – 2013 г. Прилагането й 

предполага анализ на капацитета на местните икономически субекти от 

посочените общини и по-конкретно: 
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- анализ на въможностите им да развиват основната си дейност;  

- оценка на перспективите за развитие на други дейности; 

- готовността им да инициират и осъществяват партньорства и да 

допринасят за развитието на селския район като цяло. 

По този начин се предоставя възможност на местните участници 

да дискутират проблемите на съответния район и се подпомага 

извеждането на идеи за развитие. 

Основната цел на това изследване е да се анализира капацитета 

на земеделските производители на територията на общ. Девня и общ. 

Аксаково. 

Предмет на изследване са възможностите за развитие и  

разширяване на основната дейност на земеделските производители, 

разнообразяване към неземеделски дейности и сътрудничество с други 

институции и организации по хоризонтала и вертикала. 

Обект на изследване са земеделските производители на 

триторията на общините Девня и Аксаково.  

Изследователска стратегия - използваната изследователска 

стратегия е дескриптивна. Изследването се основава върху първични 

данни. Информацията се регистрира посредством пряка персонална 

анкета със земеделски производители на територията на общините 

Девня и Аксаково. Този метод за събиране на информация е 

предпочетен, поради следните причини: 

- намалява броя на отказите за участие в проучването; 
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- регистрират се по-малък брой грешки при попълване на 

анкетната карта;  

- има възможност за проследяване реакциите на респондентите; 

- получава се допълнителна информация, посредством дискусия 

по темата; 

- упражнява се контрол върху самостоятелното попълване на 

анкетните карти от всяко от включените в проучването лица; 

- има възможност за вникване в същността на въпросите от 

страна на анкетираното лице без да му се предоставя допълнителна 

помощ за разясняване на отделните въпроси и за разбиране на 

логическите връзки между различните блокове въпроси. 

Операционализация на понятията 

За целите на настоящото изследване е необходимо разясняване на 

съдържанието (т.е. операционализация) на основните понятия:  

- Земеделски производители - производители, чиито основен 

предмет на дейност е производство на селскостопанска продукция (в т.ч. 

в областта на растениевъдството и/или животновъдството). „Всяка 

организационна форма, под която се извършва селскостопанска дейност 

от съответен предприемач е земеделско стопанство”1. 

- Под „капацитет на земеделските производители” се разбира 

способността им да вземат решения и да осъществяват дейности, 

допринасящи за устойчиво развитие на селските райони. Изследването 

                                                           
1
 Хаджиева В., Маджарова, С и др. Въпроси и състояние на устойчивото развитие на земеделието. С., 2004, 

с.36.  
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на „капацитет” предполага анализ на различни равнища. На ниво МИГ, 

при анализ на капацитета на земеделските производители се оценяват 

още: способностите, квалификацията и опита на участниците да 

инициират дейности, свързани с развитието на селския район; тяхната 

мотивация за работа, взаимоотношенията (сътрудничеството) по между 

им. 

- Устойчиво развитие на земеделско стопанство се наблюдава, 

когато стопанството създава добавена стойност, достатъчна да осигури 

възпроизводството му, стабилни доходи на заетите в него, както и 

тенденция за подобряване на начина им на живот, който не 

противоречи на опазването на околната среда и позволява природните 

ресурси да се използват рационално2. Земеделските стопанства са 

устойчиви, когато са икономически ефективни, екологично съвместими 

и социално отговорни3. Устойчивото развитие задължително се 

разглежда в стратегически план. 

- Към обработваемата земя на земеделското стопанство се 

отнасят нивите, зеленчуковите и овощните градини, лозята и др. 

трайните насаждения (в т.ч. наводнените, изоставените, временно 

неизползваните, затревените и унищожените от промишлеността ниви 

и трайни насаждения). На ниво „земеделско стопанство”, това е 

земеделската земя, с която то разполага. Когато към нея се прибавят 

стопански дворове, производствени бази, животновъдни комплекси и 
                                                           
2
 Пак там. 

3
 Хаджиева, В. Състояние и възможности за устойчиво развитие на земеделските стопанства. Сп.”ИУСС”, 

1/2006, с. 38. 
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друга неземеделска земя със селскостопанско предназначение, се 

получава общата площ на селскостопанската земя. 

- Към стопанисваната от земеделското стопанство земя се 

отнася собствена и/или арендувана и/или наета земя. Временно 

ползване на земеделска земя под аренда е възможно съгласно договор за 

аренда за период най-малко от 4 години (съгласно Закона за арендата в 

земеделието). Когато земята временно се ползва съгласно договор за 

наем, няма минимално ограничение относно продължителността на   

договора (най-често се сключва за срок от една стопанска година). 

- Основна дейност на земеделското стопанство е дейността, която 

допринася най-голям относителен дял (над 50%) в добавената стойност 

на това стопанство. 

- Кооперация/сътрудничество по вертикала - е сътрудничество на 

земеделските производители с други фирми, които действат на 

различни етапи от производствения и/или пласментния цикъл. Може да 

бъде разглеждана „напред” и „назад” по веригата на взаимоотношенията 

на земеделските производители с другите стопански субекти. 

Кооперация/сътрудничество „напред” предполага обвързване на 

земеделския производител „надолу” по веригата с пласментни 

организации, дистрибутори, преработвателни предприятия и др. 

„Назад” по веригата се наблюдава при кооперация/сътрудничество с 

доставчици на материали и източници на суровини за земеделското 

производство.  
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- Кооперация/сътрудничеството по хоризонтала се наблюдава, 

при интеграция между земеделски производители с един и същ предмет 

на дейност, с оглед нарастване на фирмения им потенциал, напр. чрез 

съвместни дейности в областта на: производството (вкл. обмяна на опит 

и производствени фактори); създаване на нови продукти; пласмент на 

произведената продукция; интегрирани услилия за навлизане на нови 

пазари и ограничаване на конкуренцията.  

Следвайки целта на проучването и при отчитане 

операционализацията на посочените основни конструкции, за анализ и 

оценка на капацитета на земеделските производители в общините 

Девня и Аксаково са изведени четири раздела фактори, които включват 

различни фактологически и оценъчни въпроси, а именно: 

- Раздел 1 – „Профил на земеделския производител”; 

- Раздел 2 – „Капацитет на земеделския производител”; 

- Раздел 3 – „Възможности за разнообразяване към неземеделски 

дейности”; 

- Раздел 4 – „Възможности за сътрудничество”. 

 

В раздел 1 „Профил на земеделските производители“, статусът 

на изследваните лица е оценен с помощта на вторични и първични 

данни. Анализът на профилa на земеделските производители започва с 

разполагаемите вторични данни. За тази цел се ползва предоставената 

от Общинските служби по „Земеделие и гори” информация за 
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регистрираните земеделски производители в общ. Девня и общ. 

Аксаково. Първичната информация е в следните направления: 

- Община, на територията на която функционира стопанството; 

- Наличие/липса на регистрация на респондентите като земеделски 

производители, съгласно действащото законодателство (Наредба N 3 от 

29.01.1999 г.); 

- Правен статут на стопанството (ФЛ; ЕТ; ЗК; дружество, 

регистрирано по ТЗ; сдружение). Въпросът е продиктуван от 

допускането, че различните организационно-стопански форми имат 

различна степен на устойчивост, в зависимост от равнището им на 

самостоятелност при вземането на решения, начина на управление и 

разпределение на доходите, режима на труд и почивка и др.; 

- Производствена насоченост на стопанството (растениевъдно, 

животновъдно или комбинирано растениевъдно-животновъдно 

производство); 

- Земеделски култури, в отглеждането на които е специализирано 

стопанството (отнася се само за стопанствата с растениевъдна или 

комбинирана насоченост). Предложените във въпросника култури са 

съобразени с типичните за общините Девня и Аксаково култури, а 

именно – зърнени, фуражни, лозови, овощни и зеленчукови. Ако в 

стопанствата на респондентите се отглеждат различни от посочените 

култури, е предоставена възможност да се уточнят какви. 

- Животински видове, в отглеждането на които е специализирано 

стопанството (отнася се само за стопанствата с животновъдна или 
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комбинирана насоченост). При извеждане на предложените групи 

животни са отчетени основните животновъдни производства, 

развивани на териториите на общините Девня и Аксаково– 

говедовъдство, овцевъдство, козевъдство, свиневъдство, птицевъдство 

и пчеларство. Ако в стопанствата на респондентите се развива различно 

от посочените животновъдно производство, е предоставена възможност 

да се уточни какво. 

В раздел 2 от въпросника е оценен “капацитета на 

земеделските производители”. За тази цел е акумулирана информация 

в следните направления: 

- Общ размер на стопанисваната земя. Тук се отнася общата площ 

на поземлените ресурси на земеделското стопанство. Това предполага 

отчитане на земеделските (ниви, лозя, овощни градини и др.) и на 

неземеделските земи (стопански дворове, производствени бази за 

животновъдството и др.), използвани за селскостопанско производство. 

Площта на стопанисваната от земеделското стопанство земя е 

показателна за размера на стопанството. 

- Разпределение между собствена и арендувана и/или наета земя. 

Анализът в посоченото направление е показателен за сигурността на 

земеползването. Собствеността върху селскостопанската земя улеснява 

и достъпа до кредити и субсидии за земеделско производство. 

- Приблизителен относителен дял от земеделската земя, която 

реално не се обработва. Размер до 5% се възприема като по-скоро нисък; 

от 6% до 15% - като по-скоро висок, а от 16% до 30% и над 30% - като 
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много висок.  Уточняват се причините, поради които част от 

земеделската земя не се обработва. Причините могат да бъдат от 

икономически и/или технологичен характер; замърсеност; затревеност; 

наводненост; ерозия на почвата и др. 

- Брой на отглежданите в стопанството животни. Категориите са 

диференцирани в зависимост от отглежданите животни в общините 

Девня и Аксаково, а именно: крави, биволи и телета; овце; кози; свине; 

птици; пчелни семейства и др. животни. Посочените данни позволяват 

да се анализира състоянието и специализацията на животновъдните 

стопанства по основни подотрасли на животновъдството. От значение е 

да се изведе относителният дял на производителите с повече от една 

животновъдна насоченост и да се проследи как това се отразява върху 

основните икономически резултати от тяхната дейност.  

- Брой на постоянно заетите в стопанството лица. Този брой може 

да бъде отнесен към приходите от продажби на продукция, с което да се 

получи приблизителна представа за производителността на труда в 

изследваните земеделски стопанства. Получените средни стойности са 

съпоставени за стопанствата с растениевъдна и животновъдна 

насоченост и са сравнени със средните стойности за страната, като е 

отчетено въздействието на равнището на специализация върху 

посочения показател.  

- Икономически резултати от основната дейност – в т.ч. 

приблизителен размер на приходите от продажби (нетен размер); на 

разходите и на финансовия резултат (преди преобразуване за данъчни 
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цели). Изчислени са средни стойности на рентабилността на база 

приходи от продажби и ефективността на приходите от продажби. 

Посочените показатели са съпоставени за стопанства с растениевъдна, с 

животновъдна и с комбинирана насоченост; със средни стойности за 

отрасъла на национално равнище. На база на посочените стойности 

може да се достигне до основни изводи относно ефективността, 

конкурентноспособността и устойчивостта по основни подотрасли на 

селското стопанство в анализираните селски райони (Девня – Аксаково). 

- Изменение на доходите на заетите в земеделското стопанство 

лица. Това е основният показател, характеризиращ жизнения стандарт и 

мотивиращ производителите. На база на установените средни 

стойности за посоката на развитие на доходите могат да се оценят от 

социална гледна точка капацитетът и устойчивостта на земеделските 

стопанства.  

- Изменение на добивите от отглежданите култури (за 

растениевъдните стопанства) и на продуктивността на отглежданите 

животни (за животновъдните стопанства). На база на посочените средни 

стойности за посоката на развитие може да се достигне до изводи 

относно устойчивостта на производството в земеделските стопанства. 

От значение е да се идентифицират основните причини за промените в 

добивите (респективно продуктивността). 

- Материално-техническа база (МТБ), с която земеделските 

производители разполагат, степен на нейното натоварване и степен на 

използване на външни услуги за реализация на основните 
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производствени дейности. По този начин може да се достигне до изводи 

относно степента, в която МТБ предопределя производствените и 

икономическите резултати от дейността на земеделските 

производители. 

- Източник на средства за финансиране на производството 

(собствени средства, субсидии, кредити, лизинг и др.). Позволява да се 

анализират възможностите за инвестиции и за пълноценно използване 

на останалите производствени фактори.  

- Начин на реализация на произведената продукция и основни 

проблеми в процеса на реализация.  

Неразделен компонент от анализа на капацитета на земеделските 

производители е екологичната съвместимост с критериите за опазване 

на околната среда. За да се оцени от екологична гледна точка 

капацитета и устойчивостта на земеделските производители се прави 

допълнителна операционализация чрез серия от 4 твърдения, всяко от 

които е оценено по 4-степенна скала („категорично несъгласен - 

напълно съгласен“). Твърденията, по-които трябва да вземат отношение 

анкетираните земеделски производители са следните: 

- В стопанството редовно се проследява екологичното състояние 

на поземлените ресурси. 

- В стопанството се спазват всички основни санитарно-хигиенни 

изисквания. 

- Запознати сме подробно с екологичното законодателство в 

областта на производството. 
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- По-изгодно е плащането на глоби и санкции, отколкото 

изграждане на пречиствателни съоръжения. 

С цел оценка на екологичния аспект на капацитета на 

земеделските производители е включен и въпросът има ли изградени 

торища и ями за съхранените на оборска тор в животновъдните 

стопанства.  

Конкурентоспособността на земеделските стопанстваа се оценява 

с помощта на 17 предимства, като анкетираните производители трябва 

да посочат за всяко предимство в каква степен се отнася (респ. не се 

отнася) за тях. Ползвана е 4–степенна скала за оценка („определено не  

се отнася - категорично се отнася“). Включените във въпросника реални 

и потенциални преимства са следните: 

- По-добро качество на произвежданата продукция 

- По-ниски разходи за дейността 

- По-добър имидж на стопанството 

- По-висока квалификация на персонала 

- По-високо качество на работа на персонала 

- Осъществява се изследователска и развойна дейност 

- По-ефективна комуникация 

- По-добра дистрибуторска мрежа 

- Използват се съвременни компютърни технологии 

- Въведени нови технологии за производство 

- По-богат асортимент 

- По-висок пазарен дял 
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- Притежава повече информация за пазари, продукти, технологии и 

т.н. 

- Затворен цикъл на производство 

- Въведени системи за управление на качеството (ISO и др.) 

- Разработена и внедрена стратегия за развитие на стопанството 

- По-добро сътрудничество с местната власт (вкл. с МИГ). 

Изброените предимства се явяват основни фактори, определящи 

конкурентоспособността на земеделските производители. От значение 

за комплексната оценка на конкурентоспособността е определяне на 

важността (теглата) на всеки един от факторите. За тази цел във 

въпросника е включен втори блок от въпроси, с отговорите на които 

земеделските производители да посочат доколко всяко от изброените 

вече предимства е от значение за конкурентоспособността на тяхното 

стопанство. Оценката е по 4 – степенна скала („изобщо не е важен -  

определено е важен“). 

В раздел 3 от въпросника са оценени “възможностите на 

земеделските производители за разнообразяване към 

неземеделски дейности”. За тази цел е акумулирана информация по 

следните изследователски въпроси: 

- Планира ли се изменение на производствения капацитет и в 

каква посока? 

- Стопанството развива ли дейностти, различни от 

селскостопанско производство и ако да, какви са те? 
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- Земеделските производители проявяват ли интерес към 

развитие на неземеделски дейности? Предложени са следните дейности, 

различни от селскостопанското производство:  

 селски туризъм;  

 културен туризъм; 

  производство на хранителни продукти 

 производство на енергия и компост;  

 развитие на местни занаятчийски дейности; 

 търговия с хранителни продукти; 

 транспортна и/или логистична дейност;  

 услуги за населението. 

 Предоставена е възможност да се посочат други дейности, 

различни от предложените.  

- Проявява ли се интерес към развитие на нетрадиционни 

селскостопански дейности и ако да, към кои? 

Раздел 4 от въпросника цели да оцени “възможностите на 

земеделските производители за сътрудничество”. За тази цел е 

акумулирана информация в следните разрези: 

- Степен на сътрудничество с институции и организации, 

оказващи подкрепа на земеделските производители. Изброени са 

основни организации, като за всяка трябва да се посочи дали някога е 

осъществявано сътрудничество и ако да, дали контактите са били 

инцидентни или са постоянни. Оценява се сътрудничеството със 

следните организации: 
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 Асоциация на земеделските производители в България 

(АЗПБ) 

 Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в 

животновъдството (ИАСРЖ) 

 Друго професионално сдружение 

 Местна инициативна група (МИГ) 

 Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) 

 Агенция за регионално развитие 

 Университет 

 Бизнес инкубатор 

 Център за предприемачество 

 Инвестиционен фонд 

 Гаранционен фонд 

 Център за повишаване на квалификацията 

 Консултационен център 

 Център за трансфер на технологии 

- Степен, в която земеделските производители се нуждаят от 

външна консултантска помощ в следните направления: 

 Технически съвети, свързани с производството; 

 Маркетингови консултации 

 Компютърно управление (на производствени процеси, 

складови дейности, доставки и др.) 

 Разработване на стратегия за управление 

 Контрол по качеството и сертификация 
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 Изпълнение на изискванията, свързани с опазване на 

околната среда 

 Информация за потенциала, риска и тенденциите на пазара 

 Намиране на бизнес партньори 

 Достъп до информация за различни финансови източници 

 Разработване на проекти по Програмата за развитие на 

селските райони 2007 – 2013 г. 

 Обучение на персонала 

-  Качество на получаваните външни консултантски услуги от 

институции и организации, подкрепящи аграрния бизнес. Оценката е 

осъществена с помощта на блок от 6 твърдения, всяко от които е 

оценено по 4-степенна скала („напълно съгласен - категорично 

несъгласен“), а именно: 

 В тези институции липсват компетентни служители 

 Служителите в тези институции не са заинтересовани от 

подпомагане и сътрудничество 

 Помощта е насочена към ограничен брой фирми, отговарящи 

на определени условия 

 Процедурите за сътрудничество са сложни 

 Липсва разбиране за спецификата на дейността на отделните 

стопанства 

 Достъпът до такива институции е труден 



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  (2007 – 2013) 

                                                                                      
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 

19 
МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО, гр.Девня, бул.„Съединение”78, тел.0519-47064 факс: 0519-47011; e-mail: mig_da@abv.bg 

 

- Възможности за сътрудничество по хоризонтала и по вертикала. 

Оценяват се плановете и необходимостта от коопериране 

(сътрудничество) със следните стопански субекти: 

 Селскостопански производители със същата производствена 

специализация 

 Селскостопански производители с друга производствена 

специализация 

 Доставчици на суровини и материали 

 Изкупвателни организации 

 Преработвателни предприятия 

 Складови бази 

 Занаятчии и/или занаятчийски организации 

С цел да се идентифицират основните мотиви на земеделските 

производители за потенциално сътрудничество по хоризонтала и по 

вертикала, се търси тяхното мнение относно коопериране 

/сътрудничество с цел: 

 Обмяна на опит в областта на производството 

 Услуги по съхранение на продукция 

 Съвместно закупуване и/или използване на дълготрайни 

материални активи 

 Съвместно закупуване на производствени средства 

 Изкупуване и пласмент на произведената продукция 

 Преработка на продукцията 

 Съвместен маркетинг 
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За оценка на степента, в която всяко от изброените направления 

би мотивирало земеделските производители за сътрудничество е 

ползвана 4 – степенна скала („не ни мотивира - мотивира ни много 

силно“). Предоставена е възможност да се посочи друг фактор, който би 

ги мотивирал за сътрудничество. 

Последният блок от въпроси, включени в анкетата цели да оцени 

степента, в която земеделските производители от двете общини са 

запознати със същността и функциите на МИГ Девня – Аксаково и 

доколко са съпричастни с нейната дейност. Това би донесло полезна 

информация относно ефективността на дейностите по популяризиране 

на ползите от функционирането на МИГ. 

С цел ефективното приложение на действащата Стратегия за 

местно развитие за периода 2010 – 2013 г. на МИГ ДА, на земеделските 

производители се задават въпросите: 

- участвали ли са до момента с проекти по ПРСС 2007-2013 г. (ако 

да, по кои мерки); 

- биха ли участвали с проект към МИГ в съответните общини. 

С посочените въпроси се цели при анализ на капацитета на 

земеделските производители да се оценят способностите и мотивацията 

им за участие и/или сътрудничество с МИГ.  

От гледна точка на необходимостта с настоящото изследване да се 

подпомогне изпълнението на Стратегията за местно развитие на МИГ 

Девня – Аксаково, на земеделските производители се предоставя 
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необходимостта да декларират интереса си за участие в направленията, 

по които МИГ ДА може да инициира проекти, а именно: 

 Модернизиране на земеделските стопанства 

 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 

 Първоначално залесяване на неземеделски земи 

 Разнообразяване към неземеделски дейности 

 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия 

 Насърчаване на туристическите дейности 

 Основни услуги за населението 

 Икономиката в селските райони 

 Обновяване и развитие на населените места 

 Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество 

 

Разработеният за целите на изследването въпросник 

предварително е тестван през периода 17.12.2011 г. – 18.12.2011 г. с 4 

респонденти. Тестването на въпросника е осъществено с помощта на 

метода “протоколен анализ”4, като средната продължителност на 

пробното изследване е 26 - 29 минути. Същинското проучване е 

проведено през периода 20.12.2011 г. – 30.12.2011 г. 

В съответствие с формулирания обект на изследване, предвид 

малкия обем на генералната съвкупност, проучването е осъществено по 

метода „според отзовалите се”, като целта е да се включат възможно 

                                                           
4
 При протоколния анализ, респондентите споделят мисли относно задаваните въпроси, които се 

записват от анкетьора (Желев, С. Маркетингови изследвания. УИ “Стопанство”, С., 1995, с. 326). 
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най-голям брой земеделски производители от тези общини. 

Изчерпателно проучване е практически невъзможно да се осъществи, 

поради отказа на част от производителите да участват в изследването. 

Като основни методи за анализ на информацията от проучването се 

използват: статистическа групировка (посредством табличен и 

графичен метод) и статистически анализ (анализ на разпределението на 

единиците по интересуващи ни признаци). 

Статистическата обработка на информацията е осъществена със 

статистическия пакет SPSS. 
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2. Основни резултати от изследването 

 

Раздел 1. „Профил на земеделските производители” 
 

В съответствие с разработената за целите на настоящото 

изследване методика, проучването на капацитета на земеделските 

производители в общ. Девня и общ. Аксаково предполага анализ на 

профила на селскостопанските производители, осъществен в следните 

разрези:  

Първо. На територията на общ. Девня и общ. Аксаково са 

регистрирани общо 170 земeделски производители (в общ. Девня – 51 

бр. и в общ. Аксаково - 119 бр.).  

Същевременно, сред анкетираните селскостoпански производители 

9,4 % не са регистрирани като земеделски производители, съгласно 

Наредба  №3 от 29.01.1999 г. Всички те са физически лица, които 

произвеждат селскостопански продукти в малък обем, основно за 

собствена консумация. Само регистрираните според посочената наредба 

производители могат да кандидатстват за субсидии и помощи по 

европейските програми за подпомагане на развитието на земеделието и 

селските  райони. Освен посочените ползи, те имат право на безплатни 

консултации от страна на Националната служба за съвети в земеделието 

(НССЗ) към МЗХ и на някои данъчни облекчения. 

Второ. От значение при анализа на профила на селскостопанските 

производители е разпределението им според правния статут на 
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стопанството (ФЛ; ЕТ; ЗК; дружество, регистрирано по ТЗ). Различните 

организационно-стопански форми имат различна степен на 

устойчивост, в зависимост от равнището им на самостоятелност при 

вземането на решения, начина на управление и разпределение на 

доходите, режима на труд и почивка и др. 

В таблица 1 е представена структурата на регистрираните 

земеделски производители в анализираните общини според правния им 

статут. 

Таблица 1  

Правен статут на регистрираните земеделски производители в общ. 

Девня и общ. Аксаково 

Регистрирани земеделски 

производители, в т.ч.: 

Общ. Девня Общ. Аксаково 
Общо 

(бр.) 

Общо 

(%) 

51 119 170 100% 

Физически лица 43 97 140 82% 

ЕТ 2 6 8  5 % 

АД 1 1 2 1% 

ООД 0 2 2 1% 

ЕООД 2 4 6 4% 

Земеделски кооперации 3 9 12 7% 

 

От представените данни се вижда, че преобладаваща част от 

земеделските производители (82 %) са физически лица. Около 7% са 

земеделски кооперации (регистрирани по Закона за кооперациите), 5% 
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са еднолични търговци (ЕТ) и едва 6% са дружества, регистрирани по 

Търговския закон (предимно ЕООД).      

При проведеното първично изследване е осигурена такава 

структура на изследваните лица според правния статут на стопанствата, 

която да бъде идентична със структурата на земеделските 

производители в общ. Девня и общ. Аксаково (виж фиг.1).  

 

 

Фиг.1. Структура на анкетираните земеделски производители според 

правния статут на стопанствата 

  

Трето.  Преобладаваща част от анкетираните стопанства (65,6 %) са 

специализирани в производството на растениевъдна продукция, 18,8% - 

са животновъдни стопанства, а 15,6 % са с комбинирано растениевъдно-

животновъдно производство (виж фиг.2). 
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Фиг.2. Разпределение на анкетираните земеделски производители 

според производствената насоченост на стопанствата 

 

Четвърто. Преобладаваща част от земеделските стопанства са 

специализирани в отглеждането на зърнени (81,3% от общия им брой) и 

на фуражни култури (34,4% от общия им брой)5. В 15,6 % от 

стопанствата се отглеждат лозови насаждения,  в 6,3 % - овощни 

култури, а 3,1 % от общия брой на стопанствата произвеждат 

зеленчукови култури. 

 

                                                           
5
 Сумата от процентите е повече от 100 поради възможността да се избира повече от един отговор. 
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Фиг. 3. Специализация на земеделските стопанства с растениевъдна 

насоченост 

 

Пето.  Специализацията на стопанствата с животновъдна или 

комбинирана насоченост е представена на фиг.4. 

 

Фиг. 4. Специализация на стопанствата с животновъдна насоченост  
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Най-висок относителен дял заемат стопанствата, специализирани в 

областта на овцевъдното производство (21,9%), следвани от 

стопанствата с говедовъдна (15,6%) и птицевъдна (12,5%) насоченост. 

Свиневъдно производство е застъпено в 9,4%, а пчеларство – в 6,3% от 

земеделските стопанства.  

Преобладаваща част (51%) от животновъдните стопанства са 

специализирани в отглеждането само на един животински вид. В 28% от 

стопанствата се отглеждат два, а в 21% - над 2 животински вида. 

Овцевъдно производство по-рядко се развива самостоятелно. Най-често 

се комбинира с говедовъдно, свиневъдно и/или птицевъдно 

производство (виж фиг.5). 

 

Фиг.5. Разпределение на животновъдните стопанства според броя на 

развиваните животновъдни производства 
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Раздел 2. „Капацитет на земеделските производители” 
 

Информацията акумулирана в това направление е анализирана в 

следните направления:  

Първо. Обработваната в растениевъдните и растениевъдно-

животновъдните стопанства земеделска земя е приблизително 10860 ха, 

като на едно стопанство се падат средно около 86 ха.  

От значение за анализа на размера на тези стопанства е 

разпределението им според обема обработваема земя.  

Таблица 2 

Разпределение на растениевъдните и комбинираните стопанства според 

размера на обработваната от тях земя 

Размер 
обработвана земя 

(ха) 

Брой 
стопанства 

% на 
стопанствата  
от общия им 

брой 

Обща 
площ  
(ха) 

% на стопанствата  
от общия размер 

на земята 

Средна 
площ  
(ха) 

до 1 ха 41 33% 12,99 0,1% 0,32 

от 1 до 5 ха 24 19% 60,06 0,6% 2,50 

от 5 до 10 ха 15 12% 110,33 1,0% 7,36 

от 10 до 50 ха 13 10% 277,56 2,6% 21,35 

от 50 до 100 ха 9 7% 564,14 5,2% 62,68 

над 100 ха 24 19% 9833,72 90,6% 409,74 

Общо: 126 100% 10858,8 100% 86,18 

 

Приблизително 1/3 от общия брой на стопанствата (33%) са с 

размер до 1 ха. Същевременно, в тези стопанства се обработва 0,1% от 

общо обработваемата в анализираните общини земя. Средно на едно 
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стопанство от тази група се падат 0,32 ха. Това са маломерни стопанства, 

за които може да се предположи, че в по-малка степен притежават 

капацитет да се възползват от възможностите за финансиране по ПРСР.  

Положително следва да се оцени фактът, че в около 1/5 от 

стопанствата (19%) е съсредоточена над 90% от обработваемата земя в 

анализираните общини. Средно на едно стопанство в тази група се падат 

около 410 ха.  

Структрата на основните земеделски култури (в ха), отглеждани в 

анализираните общини е представена на фиг.6.  

 

Фиг. 6. Разпределение на обработваемата земеделска земя в общ. Девня и 

общ. Аксаково по основни култури (в ха) 

 

Второ. Преобладаваща част от земеделската земя в анализираните 

общини (86%) не се ползва от нейните собственици.  48% от ползваната 

земя е взета под аренда, а 39% - под наем (виж. фиг.7). До голяма степен 
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това прави несигурно земеполването и затруднява достъпа до кредити 

за земеделско производство. 

 

Фиг.7. Разпределение на селскостопанската земя в общ. Девня и  

общ. Аксаково според начина на нейното ползване 

 

Земеделска земя се арендува от 28,1% от селскостопанските 

производители, а 40,6 % ползват земя под наем (фиг. 8). Това са основно 

земеделските кооперации и регистрираните по ТЗ дружества. От 

представените данни е видно, че собствениците на земеделска земя 

предпочитат да я отдават под наем (предимно въз основа на 

едногодишни договори), отколкото под аренда. Това допълнително 

прави несигурно земеползването и затруднява инвестирането от страна 

на земеделските производители в земя, която не е тяхна собственост и 

се ползва за кратък период от време.   
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Фиг. 8. Разпределение на земеделските стопанства според вида на 

земеползването 

 

Трето. По-голяма част от земеделските производители (84,4%) 

декларират, че обработват цялата площ обработваема земя, с която 

стопанството им разполага. До 5% от земеделската земя не се обработва 

от 6,3% от стопанствата. Сравнително висок относителен дял от 

земеделската земя не се обработва в общо 6,2% от стопанствата (виж 

фиг. 9).  
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Фиг. 9. Относителен дял от площта на земеделското стопанство, която 

реално се обработва (не се обработва) 

 

Селскостопанските производители, които не успяват да 

обработват цялата площ  земеделска земя, с която разполагат посочват,  

че това се дължи на причини от икономически и технологичен характер. 

Сред анкетираните производители няма такива, които да не обработват 

земята на стопанствата си, поради замърсеност от промишлеността, 

ерозия, наводненост, заблатеност или затревеност на почвата. 

 

Четвърто. Според предоставената информация от общинските 

служби „Земеделие и гори” отглежданите животни в регистрираните 

земеделски стопанства в общ. Девня и общ. Аксаково е близо 29000 бр. 

Разпределението им е представено в таблица. 3. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Обработва се цялата площ земеделска 
земя 

До 5% от земеделската земя не се 
обработва 

От 6 до 15% от земеделската земя не се 
обработва 

От 16 до 30% от земеделската земя не се 
обработва 
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Таблица 3 

Структура на животните, отглеждани от регистрираните ЗП (%) 

Вид животни  Относителен дял (%) 

Говеда и биволи 5% 

Кози 0% 

Овце 10% 

Птици общо 11% 

Свине общо 72% 

Пчелни семейства 2% 

Други 1% 

Общо: 100% 

 

Земеделските стопани в анализираните общини отглеждат още 

зайци и коне, но като цяло тези видове животновъдства са много слабо 

застъпени и фигурират в графата „други” в табл. 3. 

Средният брой отглеждани животни по видове от едно стопанство 

със съответната производствена насоченост, е представен на фиг. 10. 

 

Фиг. 10. Ср. брой отглеждани животни от едно стопанство по видове 

26 

15 

770 

38 

95 

0 200 400 600 800 1000

крави, биволи и телета за угояване 

овце 

свине 

птици 

пчелни семейства 
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Пето. В преобладаваща част от анкетраните стопанства (63,5%) 

има от 2 до 4 постоянно заети лица. В 13% от стопанствата със 

селскостопанска дейност постоянно е ангажиран само 1 човек. От 5 до 10 

бр. постоянно заети лица има в 19% от стопанствата, а в 4,5% от тях – 

над 10 лица.  

Таблица 4 

Разпределение на земеделските стопанства според броя заети лица 

Заети лица 
(брой) 

Относителен дял на стопанствата  от общия им 
брой (в %) 

1 бр. 13,0 % 

От 2 до 4 бр. 63,5 % 

От 5 до 10 бр. 19,0 % 

Над 10 бр. 4,5 % 

Общо: 100,0 % 

 

Шесто. Икономическите резултати от основната дейност – в т.ч. 

приблизителен размер на приходите от продажби (нетен размер); на 

разходите и на финансовия резултат (преди преобразуване за данъчни 

цели) позволяват да се изчислят средни стойности на показателите: 

- рентабилност на база приходи от продажби; 

- ефективност на приходите от продажби. 
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Посочените показатели са представени в таблица 5. Следва да се 

отчита фактът, че около 1/3 от анкетираните не са декларирали 

икономическите резултати от дейността на стопанствата си.  

Таблица 5 

Рентабилност на база приходи от продажби и ефективност на приходите 

по видове стопанства (за 2011 г.) 

 Показател 

Средно за 

растениевъдните 

стопанства 

Средно за 

животновъдните 

стопанства 

Рентабилност на база нетен размер на 

приходите от продажби (%) 
20,2% 27,3% 

Ефективност на приходите (%) 125% 137% 

Производителност на един зает  11282 лв. 12005 лв. 

 

Постигнатата рентабилност от страна на растениевъдните 

стопанства е 20,2%. Тя е по-ниска от рентабилността за 

животновъдните стопанства и е в границите на средната за отрасъла у 

нас. Производителността на един зает също е по-висока за 

животновъдните стопанства. Животновъдните стопанства са 

значително по-ефективни, което се обяснява с факта, че част от тях сами 

осигуряват фуражопроизводството си. 

Седмо. На въпроса „Как се изменят доходите на заетите във 

Вашето стопанство за последните 3 години?”, 18,8% от анкетираните 

отговарят, че се повишават всяка следваща година. За 56,3% доходите са 

постоянни, а  според 18,8% - спадат. По този показател почти 3/4 от 
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респондентите отговарят на изискването за устойчивост, защото 

доходите им са стабилни или се увеличават. 

 

Фиг. 11. Изменение на доходите на заетите лица в изследваните 

стопанства за последните 3 години? 

 

Осмо. С оглед да се установи доколко е устойчиво производството 

в земеделските стопанства са проследени промените в добивите от 

културите и продуктивността на животните (виж фиг. 12 и фиг.13).  

Според 12,5% от земеделските производители с растениевъдна 

насоченост, добивите в стопанствата им се повишават всяка следваща 

година (за последните 3 години). Като постоянни ги определят 71,9% от 

респондентите, а според 15,6% - добивите намаляват всяка следваща 

година.   

 

18,80% 

56,30% 

18,80% 

повишават се всяка 
следваща година 

постоянни са 

понижават се всяка 
следваща година 
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 Фиг. 12. Изменение на добивите от основните отглеждани култури в 

изследваните стопанства за последните 3 години? 

 

Посочените причини за изменението на добивите са доста 

разнородни, но на първо място сред тях анкетираните са посочили 

метеорологичните условия, достъпът до финансови средства, торенето, 

обработките и използваната селскостопанска техника. 

Прави впечатление, че почти не се отдава значение на 

агротехническите срокове, а именно тяхното неспазване (поради 

климатични или други причини), което поражда проблеми с реколтата.  

Не се отдава достатъчно значение и на качеството на 

потребяваните семена и препарати за растителна защита. Това са 

фактори, които могат да опазят и повлияят в положителна посока  на 

добивите и обратното - ако са некачествени да ги компрометират.  

Представените резултати до голяма степен свидетелстват за 

подвластност на по-голяма част от земеделските производители на 

12,50% 

71,90% 

15,60% 

повишават се всяка 
следваща година 

постоянни са 

понижават се всяка 
следваща година 
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природните условия, трудно управление на добивите и непознаване в 

достатъчна степен на добрите земеделски практики. 

 

 

Фиг. 13. Промяна на продуктивността на отглежданите в стопанствата 

животни за последните 3 години? 

 

За 9,4% от селскостопанските производители с животновъдна 

насоченост, продуктивността от отглежданите животни се повишава 

всяка следваща година. 31,3% ги определят като постоянни, а според 

6,3% - те намаляват всяка следваща година. Над 50% от респондентите 

се въздържат от отговор на този въпрос.  

Като основна причина за изменението на продуктивността на 

животните, анкетираните посочват достъпа до финансови средства, 

качеството на фуражите и условията за отглеждане. Безпорно е, че 

продуктивността на животните е в пряка зависимост от тяхното 

хранене. За фермите, при които храненето на животните се осигурява 

9,40% 

31,30% 

6,30% 

53,10% повишават се всяка 
следваща година 

постоянни са 

понижават се всяка 
следваща година 

без отговор 
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частично от собствен фураж, зависимостта от пазарната конюктура на 

фуражите е слаба.   

Девето. Производствените и икономическите резултати в 

селското стопанство са в непосредствена зависимост от материално-

техническата база (МТБ). Най-висок относителен дял (40,6%) от 

анкетираните селскостопански производители определят МТБ на 

стопанствата си като недостатъчна, но въпреки това не ползват външни 

услуги. Значителна част от респондентите (31,3%) ползват външни 

услуги за част от дейностите, а 6,3% ползват изцяло външни услуги. За 

близо 22% от земеделските стопанства МТБ е достатъчна, като от тях 

6,3% разполагат с излишен капацитет. 

Таблица 6 

Разполагате ли с материално-техническа база, необходима за 

производството във Вашето стопанство? 

Отговор Относителен дял (%) 

Да, разполагаме с излишен капацитет 6,3% 

Да, достатъчна и изцяло натоварена 15,6% 

Не, не е достатъчна, но не ползваме външни услуги 40,6 % 

Ползваме външни услуги за част от дейностите 31,3% 

Ползваме изцяло външни услуги 6,3% 

Общо: 100% 
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Десето. Земеделските стопанства финансират дейността си 

основно със  собствени средства (93,8%), кредити (34,4 %) и субсидии 

(31,3%).  

 

Фиг.14. Източници на средства за финаниране на производството 

 

Фактът, че такъв висок процент от респондентите разчитат само 

на собствени средства за финансиране (над 60%) не означава, че те са 

достатъчни за разширено възпроизводсто. Не е случаен фактът, че за 

2/3 от респондентите МТБ не е достатъчна. Обновлението й може да се 

постигне с наличието на достатъчни финансови средства. Използването 

само на собствени средства понижава устойчивостта на стопанствата.  

Единадесето. Около 1/3 от респондентите използват 

произведената продукция само за собствена консумация. Начинът на 

реализация на призведената продукция е представен на фиг.15. 

93,80% 

34,40% 

31,10% 

6,30% 
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Фиг.15. Начин на реализация на произведената продукция 

 

31,3% от респондентите пласират самостоятелно произведената 

продукция на пазара, а 37,5% - сътрудничат с изкупвателна 

организация. Посредством договор с преработвателно предприятие 

продукцията си реализират 25% от анкетираните стопанства. Борсовата 

търговия е все още слабо застъпена. Само 6,3% от респондентите 

пласират продукцията си на борсата. 

Основен проблем при реализацията на произведената продукция 

от земеделските стопанства са ниските изкупни цени (според 84,4% от 

респондентите). Проблемите в това отношение са свързани още с 

процеса на договаряне с клиентите и неспазването на сроковете по 

договорите (посочени съответно от 28,1% и 21,9% от анкетираните). 

18,8 % от респондентите не срещат проблеми в процеса на 

реализация на продукцията (виж фиг. 16) 

50% 

31,30% 
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Фиг. 16. Основни проблеми при реализация на произведената продукция 

 

Дванадесето. От значение за анализа на капацитета на 

земеделските производители е екологичната съвместимост с 

критериите за опазване на околната среда.   

За да се оцени от екологична гледна точка капацитета и 

устойчивостта на земеделските производители е използвана серия от 4 

твърдения, всяко от които е оценено по 4-степенна скала (категорично 

несъгласен - 1; по-скоро несъгласен – 2; по-скоро съгласен - 3; напълно 

съгласен - 4). В таблица 7 са представени относителните дялове на 

отговорите на анкетираните земеделски производители за всяко от 

твърденията. 
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Таблица 7  

Капацитет на земеделските производители от екологична гледна точка 

(степен на съгласие/несъгласие с твърденията) 

Твърдение 

Категорично 

несъгласен 

(%) 

По-скоро 

несъгласен 

(%)  

По-скоро 

съгласен 

(%) 

Напълно 

съгласен 

(%)  

1. В стопанството редовно се 
проследява екологичното 
състояние на поземлените 
ресурси 

9,4 % 25% 25% 34,4% 

2. В стопанството се спазват 
всички основни санитарно-
хигиенни изисквания 

- 6,3% 43,8% 43,8% 

3. Запознати сме подробно с 
екологичното законодателство 
в областта на производството 

3,1% 18,8% 46,9% 25% 

4. По-изгодно е плащането на 
глоби и санкции, отколкото 
изграждане на пречиствателни 
съоръжения 

65,6% 15,6% 12,5% - 

 

Средните оценки по 4 степенна скала, където 1 е негативната, а 4 – 

позитивната част на скалата са представени на фиг.17. 

Земеделските стопани са по-скоро съгласни с твърдението, че в 

стопанството им се проследява редовно екологичното състояние на 

поземлените ресурси (средна оценка 2,71).  3/4 от анкетираните лица 

декларират, че в стопанството им са по-скоро запознати (46,9%) и 

напълно запознати (25%) с екологичното законодателство в областта на 

производството. Според близо 90% от респондентите в стопанството им 

се спазват почти всички основни санитарно-хигиенни изисквания 
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(43,8% са по-скоро съгласни и 43,8% са напълно съгласни с това 

твърдение).  

 

 

Фиг. 17. Средни оценки на твърденията, отразяващи капацитета на 

земеделските производители от екологична гледна точка 

 

Положително следва да се оцени фактът, че 65,6% от 

респондентите са категорично несъгласни, а 15,6% - по-скоро 

несъгласни с твърдението, че е по-изгодно плащането на глоби и 

санкции, отколкото изграждането на пречиствателни съоръжения. Това 

свидетелства за висока екологична култура на анкетираните 

земеделски производители. 

За оценка на капацитета на производителите от екологична 

гледна точка, в проучването е включен и въпросът има ли изградени 

торища и ями за съхранените на оборска тор в животновъдните 

2,71 

3,18 

2,81 

1,34 

0 1 2 3 4

В стопанството редовно се проследява 
екологичното състояние на поземлените 

ресурси 

В стопанството се спазват всички основни 
санитарно-хигиенни изисквания 

Запознати сме подробно с екологичното 
законодателство в областта на 

производството 

По-изгодно е плащането на глоби и санкции, 
отколкото изграждане на пречиствателни 

съоръжения 

напълно несъгласен                                               напълно съгласен 
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стопанства. Съхранението и използването на животинския тор е от 

важно значение за опазване чистотата на околната среда, в т.ч. на 

почвите. Торът отделя амоняк, който е вреден за човешкото здраве, 

може да бъде източник на опасни зарази. Същевременно, правилно 

съхраненият и използван оборски тор е ценен ресурс за земеделието, 

защото формира почвеното плодородие. Източник е на хумус и почти 

всички хранителни елементи за растенията, основен ресурс е за 

биологичното земеделие. Ако се подложи на анаеробна (метанова) 

ферментация, торът е източник на енергия. 

В близо 3/4 от анализираните земеделските стопанства има 

изградени торища и  ями за съхранение на оборска тор. 

Таблица 8  

Относителен дял на стопанствата с изгадени торища и ями за 

оборска тор (%) 

Вид стопанство 
 Относителен дял на 

стопанствата в групата (в %) 

Растениевъдно 14% 

Животновъдно 67% 

Комбинирано растениевъдно - животновъдно 40% 

 

В по-голяма част от животновъдните стопанства (67%) и в почти 

половината от комбинираните (40%) има изградени торища и ями. Това 

се отнася и за 14% от растениевъдните стопанства. 
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Тринадесето. Конкурентоспособността на земеделските 

стопанства е оценена с помощта на 17 предимства, като анкетираните 

производители трябва да посочат за всяко предимство в каква степен се 

отнася за тях. В таблица 9 са представени относителните дялове на 

отговорите на анкетираните лица, а на фиг. 18 са поместени средните 

оценки за всяко от конкурентните предимства. 

Таблица 9 

В каква степен всяко от изброените предимства се отнася (не се отнася) 

за Вашето стопанство в сравнение с конкурентните фирми? 

Предимство 
Определено 
не се отнася 

По-скоро 
не се 

отнася 

По-
скоро се 
отнася 

Категорично 
се отнася 

1. По-добро качество на 
произвежданата продукция 

- 12,5% 25% 62,5% 

2. По-ниски разходи за дейността 
6,3% 43,8% 28,1% 21,9% 

3. По-добър имидж на стопанството 
- 6,3% 40,6% 53,1% 

4. По-висока квалификация на 
персонала 

3,1% 21,9% 31,3% 43,8% 

5. По-високо качество на работа на 
персонала 

3,1% 15,6% 34,4% 46,9% 

6. Осъществява изследователска и 
развойна дейност 

28,1% 43,8% 18,8% 9,4% 

7. По-ефективна комуникация 
- 9,4% 53,1% 37,6% 

8. По-добра дистрибуторска мрежа 
6,3% 25% 34,4% 34,4% 

9. Използва съвременни 
компютърни технологии 

37,5% 40,6% 6,3% 15,6% 

10. Въведени нови технологии за 
производство 

37,5% 28,1% 6,3% 28,1% 

11. По-богат асортимент 
25% 31,3% 25% 18,8% 

12. По-висок пазарен дял 
12,5% 56,3% 21,9% 9,4% 
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13. Притежава повече информация 
за пазари, продукти, технологии 

18,8% 43,8% 28,1% 9,4% 

14. Затворен цикъл на производство 
34,4% 25% 25% 15,6% 

15. Въведени системи за управление 
на качеството (ISO и др.) 

53,1% 28,1% 3,1% 15,6% 

16. Разработена и внедрена 
стратегия за развитие на 
стопанството 

43,8% 21,9% 15,6% 18,8% 

17. По-добро сътрудничество с 
местната власт (вкл. с МИГ) 

25% 25% 12,5% 37,5% 

 

 

Фиг. 18. Средни оценки по конкурентни предимства 
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 По-добро качество на произвежданата продукция 

По-ниски разходи за дейността 

По-добър имидж на стопанството 

По-висока квалификация на персонала 

По-високо качество на работа на персонала 

Осъществява изследователска и развойна дейност 

По-ефективна комуникация 

 По-добра дистрибуторска мрежа 

 Използва съвременни компютърни технологии 

Въведени нови технологии за производство 

 По-богат асортимент 

По-висок пазарен дял 

 Притежава повече информация за пазари, … 

Затворен цикъл на производство 

Въведени системи за управление на качеството … 

Разработена и внедрена стратегия за развитие на … 

По-добро сътрудничество с местната власт (вкл. с … 

определено не се отнася                  напълно се отнася 
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Включените в посочения оценъчен блок предимства се явяват 

основни фактори, определящи конкурентоспособността на 

земеделските производители. От значение за комплексната оценка на 

конкурентоспособността е определяне на важността (теглата) на всеки 

един от факторите, представени на фиг. 19. Оценката е по 4 – степенна 

скала (изобщо не е важен; по-скоро не е важен; по-скоро е важен; 

определено е важен). 

 

 

Фиг. 19. Степен на важност на конкурентните предимства 
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По-висока квалификация на персонала 

По-високо качество на работа на персонала 

Осъществява изследователска и развойна … 

По-ефективна комуникация 

 По-добра дистрибуторска мрежа 

 Използва съвременни компютърни … 

Въведени нови технологии за производство 

 По-богат асортимент 

По-висок пазарен дял 

 Притежава повече информация за пазари, … 

Затворен цикъл на производство 

Въведени системи за управление на … 

Разработена и внедрена стратегия за … 

По-добро сътрудничество с местната власт … 

изобщо не е важен                                   определено е важен 
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Като най-съществени конкурентни предимства на стопанствата си 

анкетираните посочват: 

- по-високото качество на произвежданата продукция (напълно се 

отнася за стопанството според 62,5% от включените в проучването лица 

и по-скоро се отнася според 25% от респондентите); 

- по-добрият имидж на стопанството (напълно се отнася за 

стопанството според 53,1% от мениджърите и по-скоро се отнася според 

40,6% от тях); 

- по-ефективната комуникация (категорично се отнася за 

стопанството според 37,5% и по-скоро се отнася според 53,1% от 

респондентите); 

- по-високото качество на работа на персонала (напълно се отнася 

за стопанството според 46,9% и по-скоро се отнася според 34,4% от 

респондентите); 

- по-високата квалификация на персонала (напълно се отнася за 

стопанството според 43,8% и по-скоро се отнася според 31,3% от 

респондентите). 

Сравнително високо са оценени дистрибуторската мрежа (средна 

оценка 2,96) и сътрудничеството с местната власт, в т.ч. с МИГ (средна 

оценка 2,62).  

Като фактори, определящи в най-висока степен 

конкурентоспособността на стопанствата (средни оценки над 3,5) 

анкетираните посочват: 
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- сътрудничеството с местната власт; 

- информацията за пазари, продукти и технологии; 

- новите технологии за производство; 

- квалификацията и качеството на работа на персонала; 

- имиджа на стопанството; 

- ниските разходи за дейността; 

- качеството на произвежданата продукция.  

В най-ниска степен за стопанствата се отнасят предимствата: 

- използване на съвременни компютърни технологии 

(категорично не се отнася за 37,5% и по-скоро не се отнася за 40,6% от 

респондентите); 

- въведени системи за управление на качеството (категорично не 

се отнася за 53,1% от мениджърите и по-скоро не се отнася за 28,1% от 

тях); 

- осъществяване на изследователска и развойна дейност 

(категорично не се отнася за 28,1% от запитаните и по-скоро не се 

отнася за 43,8% от тях). 

Изброените предимства са и с най-ниско значение за 

конкурентоспособността на стопанствата според анкетираните 

производители. Това показва, че не се отделя достатъчно внимание на 

предимствата, които биха могли да реализират, при условие, че 

инвестират в иновации, приложение на компютърни технологии и 

управление на качеството.  
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Раздел 3. “Възможности на земеделските производители за 

разнообразяване към неземеделски дейности” 

 

Акумулираната в тази част на проучването информация позволява 

да се достигне до следните по-важни изводи: 

Първо. По-голяма част от анкетираните лица (над 60%) планират 

изменение на производствения капацитет на стопанствата си в 

положителна посока през следващата година (виж фиг. 20). 

Не се планира изменение на производствения капацитет в 34% от 

стопанствата. 

 

 

Фиг. 20. Планирате ли изменение на производствения си капацитет през 

следващата година 
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Сравнително нисък относителен дял от стопанствата (16%) 

планират понижение на производствения си капацитет. Това се отнася 

само за животновъдните стопанства (виж табл. 10). 

Таблица 10 

Планирано изменение на производствения капацитет по видове 

стопанства (% в съответната група) 

Посока на изменение 
Растениевъдни 

стопанства 
Животновъдн
и стопанства 

Комбинирани 
стопанства 

Намаляване на капацитета с над 20% - 16% - 

Намаляване на капацитета с до 20% - - - 

Намаляване на капацитета с до 10% - - - 

Не планираме изменение на 
капацитета 

38% 33% 20% 

Увеличаване на капацитета с до 10% 38% - 60% 

Увеличаване на капацитета с до 20% 23,8% 16% 20% 

Увеличаване на капацитета с над 
20% 

- 33% - 

 

Второ. В нито едно от анкетираните земеделски стопанства не се 

развиват дейности, различни от производство на селскостопанска 

продукция. 

Трето. Около 1/3 от анкетираните земеделските производители 

проявяват интерес (виж табл. 11) към търговия с хранителни продукти 

(37,5%) и транспортна и/или логистична дейност (31,3%). За 25% от 

респондентите интересът е насочен към производство на хранителни 

продукти, за 19% - към производство на енергия и компост, а за 12,5% - 
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към развитие на селски туризъм. По-слаб е интересът към развитие на 

местни занаятчийски дейности (6,3%).  

Таблица 11 

Проявявате ли интерес за развитие на неземеделски дейности във 
Вашето стопанство? 

 

Дейности 
Не проявявам 

интерес 

Не мога да 

преценя 

Проявявам 

интерес  

1. Селски туризъм 78,1% 9,4% 12,5% 

2. Културен туризъм 84,4% 15,6% - 

3. Производство на хранителни 
продукти и/или напитки 

65,6% 9,4% 25% 

4. Производство на текстил 
и/или облекло 

96,9% 3,1% - 

5. Производство на енергия и 
компост 

65,6% 15,6% 18,8% 

6. Развитие на местни 
занаятчийски дейности 

87,5% 6,2% 6,3% 

7. Търговия с хранителни 
продукти 

56,3% 6,3% 37,5% 

8. Транспортна и/или 
логистична дейност 

56,3% 12,5% 31,3% 

 

Средните оценки, показващи интереса на земеделските 

производители към развитие на неземеделски дейности са представени 

на фигура 21. Оценките са по 3 степенна скала (1 – не проявявам 

интерес; 2 – не мога да преценя; 3 - проявявам интерес). 
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Фиг. 21. Интерес към развитие на неземеделски дейности 

 

Предоставена е възможност да се посочат други дейности, 

различни от предложените. Около 9% от респондентите проявяват 

интерес към услуги за населението в социалната сфера, а 3% - към 

лекотоварни превози. 

 

Четвърто. Към развитие на нетрадиционни селскостопански 

дейности интерес в много висока степен проявяват 15,6% от 

респондентите, а 25% нямат категорично мнение по този въпрос (виж 

фиг. 22).  
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Фиг. 22. Интерес на земеделските производители към развитие на 

нетрадиционни селскостопански дейности 

 

Дейностите, от осъществяването на които се интересуват 

производителите са: отглеждане на охлюви, билки и биоземеделие. Това 

са производители с растениевъдна и комбинирана растениевъдно-

животновъдна насоченост (виж. табл. 12). 

Таблица 12 

Интерес към развитие на нетрадиционни селскостопански дейности по 

видове стопанства (% в съответната група) 

Интерес Растениевъдни 
стопанства 

Животновъдни 
стопанства 

Комбинирани 
стопанства 

Не проявявам интерес  57,1% 83,3% 40,0% 

Не съм сигурен 23,8% 16,6% 40,0% 

Да, в много висока степен 19,0% - 20,0% 

 

59,40% 

25% 

15,60% 

не проявявам 
интерес 

не съм сигурен 

да, в много висока 
степен 
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Раздел 4. “Възможности на земеделските производители за 

сътрудничество” 

 

Изводите, до които се достига в този раздел от изследването са 

следните:  

Първо. Като цяло респондентите проявяват много висок интерес 

към получаване на външна консултантска помощ в различни 

направления (таблица 13). В най-висока степен анкетираните 

производители декларират необходимост от консултации относно:  

 разработване на проекти по Програмата за развитие на селските 

райони (според 78% от респондентите); 

 достъп до информация за финансови източници (според 69% от 

анкетираните лица); 

 намиране на бизнес партньори (според 63% от анкетираните); 

 изпълнение на изискванията, свързани с опазване на околната 

среда (според 43,8% от запитаните); 

 информация за потенциала, риска и тенденциите на пазара 

(според 34,4% от мениджърите). 
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Таблица 13 

Необходимост от външна консултантска помощ от селскостопанските 

производители 

Предимство 
Няма 

нужда от 
помощ 

По-скоро 
няма 

нужда 

По-
скоро 

има 
нужда 

Много 
висока 

нужда от 
помощ 

1.Технически съвети, свързани с 

производството 

18,8% 6,3% 37,5% 37,5% 

2. Маркетингови консултации 15,6% 15,6% 43,8% 25,0% 

3.Компютърно управление (на 

производствени процеси, складови 

дейности, доставки и др.) 

18,8% 34,4% 37,5% 9,4% 

4. Разработване на стратегия за 

управление 

15,6% 12,5% 43,8% 28,1% 

5.Контрол по качеството и 

сертификация 

15,6% 21,9% 37,5% 25,0% 

6. Изпълнение на изискванията, 

свързани с опазване на околната 

среда 

12,5% 6,3% 37,5% 43,8% 

7.Информация за потенциала, 

риска и тенденциите на пазара 

6,3% 6,3% 53,1% 34,4% 

8. Намиране на бизнес партньори 18,8% 3,1% 15,6% 62,5% 

9.Достъп до информация за 

различни финансови източници 

9,4% 3,1% 18,8% 68,8% 

10.Разработване на проекти по 

Програмата за развитие на 

селските райони 

6,3% 9,4% 6,3% 78,1% 

11. Обучение на персонала 15,6% 9,4% 34,4% 40,6% 

 

Средните оценки, показващи необходимостта от външна 

консултантска помощ в различните направления са представени на 
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фиг.23. Оценките са по 4 – степенна скала (1 - липса на необходимост; 2 – 

по-скоро ниска степен; 3 – по-скоро висока степен; 4 – много висока 

необходимост от помощ). 

 

Фиг. 23. Необходимост от външна консултантска помощ 

 

Второ. Въпреки високата необходимост от консултантска помощ в 

различни направления, към настоящия момент земеделските 

стопанства си сътрудничат по-скоро инцидентно с външни институции 

и организации, предоставящи подобни услуги (виж табл. 14). 

Предполагаеми причини за това биха могли да бъдат слаба 

информираност за възможностите за сътрудничество и недостатъчно 
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финансови ресурси за консултации от страна на земеделските 

производители.  

Таблица 14 
Колко често Вашето стопанство си сътрудничи със следните институции? 

 

Институции Никога Инцидентно Постоянно 

1. Асоциация на земеделските 

производители в България (АЗПБ) 
43,8% 46,9% 9,4% 

2. Изпълнителна агенция по селекция 

и репродукция в животновъдството 

(ИАСРЖ) 

68,8% 21,9% 3,1% 

3. Друго професионално сдружение 46,9% 43,8% 9,4% 

4. Местна инициативна група (МИГ) 62,5% 21,9% 15,6% 

5. Национална служба за съвети в 

земеделието (НССЗ) 
56,3% 28,1% 15,6% 

6.  Агенция за регионално развитие 87,5% 6,3% 6,3% 

7. Университет 93,8% 6,3% - 

8. Бизнес инкубатор 96,9% 3,1% - 

9. Център за предприемачество 100,0% - - 

10. Инвестиционен фонд 100,0% - - 

11. Гаранционен фонд 94,6% 6,3% - 

12. Център за повишаване на 

квалификацията 
78,1% 15,6% 3,1% 

13. Консултационен център 68,8% 28,1% - 

14. Център за трансфер на технологии 100,0% - - 
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Средните оценки, показващи степента на сътрудничество, са 

представени на фиг. 24. Оценките са по 3 – степенна скала (1  - липса на 

сътрудничество; 2 – по-скоро инцидентно сътрудничество; 3 – 

постоянно сътрудничество). 

 

 

Фиг. 24. Средни оценки за степен на сътрудничество на земеделските 

производители с институции и организации 
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Според представените на фиг. 24 средни оценки, 

селскостопанските производители като цяло инцидентно си 

сътрудничат с Асоциацията на земеделските производители, 

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в 

животновъдството, други професионални сдружения, Националната 

служба за съвети в земеделието и Местната инициативна група.  

По-голяма част от анкетираните производители никога не са 

сътрудничили с центрове за трансфер на технологии;  консултационни 

центрове; центрове за повишаване на квалификацията; гаранционни 

фондове; инвестиционни фондове; центрове за предприемачество; 

университети и Агенция за регионално развитие.   

Трето. Качеството на получаваните външни консултантски услуги 

от институции и организации, подкрепящи аграрния бизнес, е 

анализирано с помощта на блок от 6 твърдения, всяко от които е 

оценено по 4-степенна скала (напълно съгласен; по-скоро съгласен; по-

скоро несъгласен и категорично несъгласен), виж таблица 15. 

Половината от анкетираните изразяват известно несъгласие 

(25%) и категорично не са съгласни (25%) с твърдението, че в 

институциите, подкрепящи аграрния бизнес липсват компетентни 

служители. Същевременно, около 70% от респондентите по-скоро са 

съгласни (53,1%) и напълно са съгласни (15,6%), че служителите в тези 

институции не са заинтересовани от подпомагане и сътрудничество.  

Според над 90% от участвалите в проучването лица, помощта е 

насочена към ограничен брой фирми, отговарящи на определени 
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условия, а според всички анкетирани, процедурите за сътрудничество са 

сложни.  

Около 70% от респондентите  считат, че в тези институции липсва 

разбиране за спецификата на дейността на отделните стопанства (28,1% 

напълно са съгласни, а 40,6 % - по-скоро са съгласни с твърдението). 

Почти същия относителен дял от анкетираните определя достъпа до 

такива институции като труден (25 % напълно са съгласни, а 40,6 % - по-

скоро са съгласни с това твърдение).  

Таблица 15 

В каква степен сте съгласни (не сте съгласни) с посочените твърдения за 

институции, подкрепящи аграрния бизнес? 

Твърдение 
Напълно 

съм 
съгласен 

По-скоро 
съм 

съгласен 

По-скоро 
не съм 

съгласен 

Категорично 
не съм 

съгласен 

1. В тези институции липсват 
компетентни служители 

9,4% 34,4% 25% 25% 

2. Служителите в тези 
институции не са заинтересовани 
от подпомагане и 
сътрудничество 

15,6% 53,1% 12,5% 12,5% 

3. Помощта е насочена към 
ограничен брой фирми, 
отговарящи на определени 
условия 

43,8% 46,9% 3,1% 3,1% 

4. Процедурите за 
сътрудничество са сложни 

59,4% 37,5% - - 

5. Липсва разбиране за 
спецификата на дейността на 
отделните стопанства 

28,1% 40,6% 18,8% 9,4% 

6. Достъпът до такива 
институции е труден 

25% 40,6% 6,3% 25% 
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Четвърто. Потенциал за сътрудничество по хоризонтала има за 

приблизително 60% от анкетираните земеделски производители (фиг. 

25 и фиг. 26).  

18,8% от респондентите считат, че сътрудничество с други 

производители, със същата производствена специализация е 

необходимо във висока степен, а  9,4% - в много висока степен (фиг. 25). 

 

Фиг. 25. Необходимост от коопериране (сътрудничество) с други 

производители със същата производствена специализация 

 

Сходно е разпределението и на отговорите на респондентите за 

възможностите за сътрудничество със селскостопански производители 

с друга производствена специализация (виж фиг. 26). Според почти 1/2 

от анкетираните има необходимост от сътрудничество, но в ниска 

степен, а около 15% считат, че такова сътрудничество е необходимо във 

висока и в много висока степен. 

40,60% 

31,30% 

18,80% 

9,40% 

няма необходимост 

има необходимост в ниска 
степен 

има необходимост във висока 
степен 

има необходимост в много 
висока степен 
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Фиг. 26. Необходимост от коопериране (сътрудничество) със 

селскостопански производители с друга производствена специализация 

 

Пето. Според анкетираните мениджъри висок потенциал за 

сътрудничество на стопанствата по вертикала има с изкупвателните 

оганизации (близо 90% виждат необходимост от сътрудничество) и  

доставчиците на суровини и материали (според почти 85% има такава 

необходимост). Малко по-слабо са оценени възможностите за 

сътрудничество с преработвателните предприятия и складовите бази 

(виж табл. 16). 78% от респондентите не виждат необходимост от 

сътрудничество със занаятчии и/или занаятчийски организации.  

 

 

 

37,50% 

46,90% 

6,30% 

9,40% 

няма необходимост 

има необходимост в ниска 
степен 

има необходимост във 
висока степен 

има необходимост в много 
висока степен 
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Таблица 16 

В каква степен Вашето стопанство има необходимост от коопериране 

(сътрудничество) с други производители в следните направления? 

Вид  
Няма 

необходимост  
В ниска 
степен  

Във 
висока 
степен 

В много 
висока 
степен 

1. Доставчици на суровини и 
материали 

15,6% 25% 28,1% 31,3% 

2. Изкупвателни организации 9,4% 6,3% 46,9% 37,5% 

3. Преработвателни 
предприятия 

28,1% 28,1% 15,6% 28,1% 

4. Складови бази 31,3% 31,3% 12,5% 25% 

5. Занаятчии и/или 
занаятчийски организации 

78,1% 15,6% 6,3% - 

 

Средните оценки, показващи необходимостта от сътрудничество 

по хоризонтала и вертикала са представени на фиг.27. Оценките са по 4 – 

степенна скала (1  - няма необходимост; 2 – има необходимост в ниска 

степен; 3 – има необходимост във висока степен; 4 – има необходимост в 

много висока степен). 
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Фиг. 27. Необходимост от сътрудничество по хоризонтала и вертикала 

 

Шесто. Около 2/3 от анкетираните не планират сътрудничество 

по хоризонтала и/или вертикала през следващата година. Планираното 

сътрудничество е със: селскостопански производители със същата и 

друга производствена специализация (съответно според 3,1% и 6,3% от 

респондентите);  доставчици на суровини и материали (според 15,6%) и 

с изкупвателни организации (според 3,1%).  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Селскостопански производители със същата 
производствена специализация 

Селскостопански производители с друга 
производствена специализация 

Доставчици на суровини и материали 

Изкупвателни организации 

Преработвателни предприятия 

Складови бази 

Занаятчии и/или занаятчийски организации 
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Фиг. 28. Планирано коопериране/сътрудничество през следващата 

година 

 

В анкетираните стопанства не предвиждат коопериране 

(сътрудничество) през следващата година с преработвателни 

предприятия, складови бази и занаятчии и/или занаятчийски 

организации. 

Седмо. Мнението на земеделските производители относно 

коопериране/сътрудничество в различни направления позволява да се 

идентифицират основните им мотиви за потенциално сътрудничество 

по хоризонтала и по вертикала. В най-висока степен според 

анкетираните производители сътрудничество е необходимо с цел 

обмяна на опит в областта на производството и изкупуването и 

пласмента на произведената продукция (виж табл. 17 и фиг. 29). 

 

71,9% 

3,1% 

6,3% 

15,6% 

3,1% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

 Не планираме коопериране (сътрудничество) 

Да, със селскостопански производители със 
същата производствена специализация 

Да, със селскостопански производители с друга 
производствена специализация 

Да, с доставчици на суровини и материали 

Да, с изкупвателни организации 
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Таблица 17 

В каква степен всяко от изброените предимства би Ви мотивирало за 

коопериране с други производители? 

Вид  
Не ни 

мотивира 

Мотивира 

ни слабо 

Мотивира 

ни силно 

Мотивира ни 

много силно 

1. Обмяна на опит в областта 
на производството 

15,6% 21,9% 40,6% 21,9% 

2. Услуги по съхранение на 
продукция 

18,8% 31,3% 31,3% 18,8% 

3. Съвместно закупуване 
и/или използване на 
дълготрайни материални 
активи 

31,3% 28,1% 31,3% 9,4% 

4. Съвместно закупуване на 
производствени средства 

37,5% 18,8% 28,1% 15,6% 

5. Изкупуване и пласмент на 
произведената продукция 

15,6% 28,1% 25,0% 31,3% 

6. Преработка на 
продукцията 

28,1% 21,9% 25,0% 21,9% 

7. Съвместен маркетинг 31,3% 18,8% 18,8% 31,3% 

 

Средните оценки за степента, в която всяко от изброените 

направления би мотивирало земеделските производители за 

сътрудничество са представени на фиг. 29. Използвана е 4 – степенна 

скала (1 - не ни мотивира; 2 - мотивира ни слабо; 3 - мотивира ни силно 

и 4 -мотивира ни много силно).  
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Фиг. 29. Средни оценки за степента, в която посочените предимства 

мотивират земеделските производители за 

коопериране/сътрудничество с други производители 

 

Освен посочените в таблицата мотиви, земеделски стопани се 

интересуват от сътрудничество с други производители и с цел обмяна 

на опит при кандидатстване за финансиране. 

Осмо. Над 80% от земеделските производители участвали в 

анкетата, отчасти са запознати (68,8%) и подробно са запознати (12,5%) 

със същността и функцията на МИГ Девня – Аксаково. Това свидетелства 

за ефективността на дейностите по популяризиране на ползите от 

функционирането на МИГ (виж фиг. 30). 
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Фиг. 30. Степен на запознатост със същността и функцията на 
МИГ Девня – Аксаково 

 

Девето. Преобладаваща част от респондентите (над 80%) 

проявяват интерес за сътрудничество с МИГ Девня – Аксаково, но до 

момента не са вземали участие, а 12,5% от запитаните активно участват 

в дейности на тази МИГ (фиг. 31). 

 

Фиг. 31. Интерес на земеделските производители за участие в дейността 
на МИГ ДА 

18,80% 

68,80% 

12,50% 

Изобщо не съм запознат 

Отчасти съм запознат 

Запознат съм 

6,30% 

81,30% 

12,50% 

не проявявам интерес 

проявявам интерес, но до 
момента не съм вземал 
участие 

активно вземам участи 
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Десето. Около 10% от анкетираните земеделски призводители са 

участвали с проекти по ПРСР 2007-2013 г. Проектите са по мерки 121 

„Модернизиране на земеделските стопанства” и 141 „Подпомагане на 

полупазарните стопанства в процес на преструктуриране”. 

 

Фиг. 32. Участие на селскостопанските производители с проект по ПРСР 

2007-2013 г. 

 

Единадесето. Над 90% от селскостопанските производители биха  

участвали с проект към МИГ Девня – Аксаково (фиг. 33). Това 

свидетелства за много висока мотивация за сътрудничество с местната 

инициативна група.  

90,60% 

9,40% 

не 

да 
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Фиг. 33. Желание за участие с проект към МИГ ДА 

  

Всички, които декларират желание за участие с проекти към МИГ 

(90,6%) биха участвали по мярка 121 „Модернизиране на земеделските 

стопанства” от ПРСР.  

 

Фиг. 34. Мерки, по които земеделските производители проявяват 

интерес за участие с проект към МИГ ДА 

90,60% 

9,40% 

бих участвал 
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Разнообразяване към неземеделски дейности 

Подкрепа за създаване и развитие на … 

Насърчаване на туристическите дейности 

Основни услуги за населението 

Икономиката в селските райони 

Обновяване и развитие на населените места 

Вътрешнотериториално и транснационално … 
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Над 1/3 от респондентите биха участвали по мярка 312 „Подкрепа 

за  създаване и развитие на микропредприятия”.  

Сравнително висок относителен дял от анкетираните проявяват 

интерес към мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски 

продукти” (28,1%).  

Най-слаб интерес земеделските производители проявяват към 

мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” (само 3,1% от 

респондентите). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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АНКЕТНА КАРТА 

(селскостопански производители) 

 

По поръчка на Местна инициативна група (МИГ) „Девня-Аксаково“, фондация „Николаевка“ 

осъществява изследователски проект, свързан с проучване на територията и осигуряване на информация 

за стратегията за местно развитие. Основна цел на изследването е да се подпомогне изпълнението на 

Стратегията за местно развитие на Девня - Аксаково (МИГ ДА).  

Целта на тази анкета е да се анализира капацитета на производителите на селскостопанска 

продукция в двете общини и по-конкретно въможностите им да развиват основната си дейност, 

перспективите за развитие на неземеделски дейности, да инициират и осъществяват партньорства и да 

допринасят за развитието на селския район като цяло. 

Молим Ви да отговорите на всички въпроси, като се придържате стриктно към инструкциите, с 

цел цялостно техническо обработване на събраните данни. Данните ще бъдат обработени съвместно, при 

което ще се запази анонимността на всеки респондент. 

Предварително Ви благодарим! 

 

ПРОФИЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 

1. На територията на коя община функционира Вашето стопанство? 

 Общ. Девня  

 Общ. Аксаково 

 

2. Регистриран ли сте като земеделски производител, съгласно Наредба  №3? 

 Да  

 Не 

3. Какъв е правният статут на стопанството?  

 Физическо лице (ФЛ), регистрирано като земеделски производител  

 Едноличен търговец (ЕТ) 

 Земеделска кооперация 

 Дружество, регистрирано по Търговския закон 

 Сдружение 

 

4. С каква производствена насоченост е стопанството?  

 Растениевъдно производство  

 Животновъдно производство 

 Комбинирано растениевъдно и животновъдно производство 

 

5. В отглеждането на какви земеделски култури е специализирано стопанството?   

(Отнася се само за предприятията с растениевъдна насоченост. Възможен е повече от един отговор) 

 Зърнени култури  

 Фуражни култури 

 Лозови насаждения 

 Овощни култури 

 Зеленчукови култури 

 Други култури (моля, посочете какви)................................................................................................  

 

6. В отглеждането на какви животински видове е специализирано стопанството?   

(Отнася се само за предприятията с животновъдна насоченост. Възможен е повече от един отговор) 

 Говедовъдство  

 Овцевъдство 



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  (2007 – 2013) 

                                                                                      
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 

77 
МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО, гр.Девня, бул.„Съединение”78, тел.0519-47064 факс: 0519-47011; e-mail: mig_da@abv.bg 

 

 Козевъдство 

 Свиневъдство 

 Птицевъдство 

 Пчеларство 

 Други животни (моля, посочете какви)...............................................................................................  

КАПАЦИТЕТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 

7. Какъв е общият размер на стопанисваната от стопанството земя (в т.ч. земеделска и неземеделска) 

в дка?   

.......................................................................дка. 

 

8. Ако ползвате селскостопанска земя (в т.ч. земеделска и неземеделска) под аренда и/или наем, 

какво е приблизителното разпределение на стопанисваната от Вас земя ?   

(Моля, посочете размера за всеки вид земя) 

 Собствена земя       .................................... дка  

 Арендувана земя    .................................... дка 

 Наета земя               .................................... дка 

 

9. Каква част от площта на земеделската земя, с която стопанството разполага, реално се обработва?    

(Моля, посочете само един отговор) 

 Обработва се цялата площ земеделска земя  

 До 5% от земеделската земя не се обработва 

 До 15% от земеделската земя не се обработва 

 До 30% от земеделската земя не се обработва 

 Над 30% от земеделската земя не се обработва 

 

10.  Ако част от площта на земеделската земя реално не се обработва, какви са причините за това?   

(Възможен е повече от един отговор) 

 Икономически  

 Технологични 

 Замърсеност от промишлеността 

 Ерозия на почвата 

 Наводненост/ заблатеност 

 Затревеност 

 Други причини (моля, посочете какви)................................................................................................  

 

11.  Какъв е броят на отглежданите в стопанството животни?   

(Отнася се само за предприятията с животновъдна насоченост. Моля, посочете отделно за 

различните видове, ако се отглежда повече от един вид) 

 Крави, биволи и телета за угояване  ............................................... 

 Овце .......................................................................... 

 Кози.......................................................................... 

 Свине........................................................................ 

 Птици....................................................................... 

 Пчелни семейства............................................. 

 Други животни (моля, посочете какви и техния брой)............................................................ . 

 

12.  Какъв е броят на постоянно заетите в стопанството лица?  .................................................................... . 
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13. Какъв е приблизителният размер на икономическите резултати от основната дейност във Вашето 

стопанство за последнта отчетна година (2011 г.)?   

(Моля, посочете размера на всеки от изброените показатели в лв.) 

 

 Приходи от продажби (нетен размер) ............................................... лв. 

 

 Разходи .................................................................................. лв.  

 

 Финансов резултат, преди преобразуване за данъчни цели ........................................ лв. 

 

 

14.  Как се изменят доходите на заетите във Вашето стопанство за последните 3 години?   

(Моля, посочете само един отговор) 

 Повишават се всяка следваща година 

 Постоянни са  

 Понижават се всяка следваща година 

 

15.  Как се изменят добивите от основните отглеждани култури във Вашето стопанство за последните 

3 години?   
(за предприятията с растениевъдна насоченост) 

 Повишават се всяка следваща година 

 Постоянни са  

 Понижават се всяка следваща година 

 

16.  Кои са основните причини за изменението на добивите от основните култури във Вашето 

стопанство?   

(Моля, посочете най-важните според Вас причини) 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................   

 

17.  Как се изменя продуктивността на отглежданите във Вашето стопанство животни за последните 

3 години?  (за предприятията с животновъдна насоченост) 

 Повишават се всяка следваща година 

 Постоянни са  

 Понижават се всяка следваща година 

 

18. Кои са основните причини за изменението на продуктивността на отглежданите във Вашето 

стопанство животни?  (Моля, посочете най-важните според Вас причини) 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................  

 

19. Разполагате ли с материално-техническа база (МТБ), необходима за производството във Вашето 

стопанство?   

(Моля, посочете само един отговор) 

 Да, разполагаме с излишен капацитет 

  Да, достатъчна и изцяло натоварена 

  Не, не е достатъчна, но не ползваме външни услуги 

  Ползваме външни услуги за част от дейностите 

  Ползваме изцяло външни услуги 
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20. По какъв начин финансирате производството си?  (Възможен е повече от един отговор) 

 Собствени средства 

 Кредити 

 Субсидии 

 Лизинг 

 Други източници (моля, посочете какви)...........................................................................................  

 

21. По какъв начин се реализира произведената във Вашето стопанство продукция?   

(Възможен е повече от един отговор) 

 Използваме я за собствена консумация 

 Пласираме я самостоятелно на пазара 

 Пласираме я чрез изкупвателна организация 

 Пласираме я на борсата 

 Пласираме я посредством договор с преработвателно предприятие 

 

22. Кои са основните проблеми при реализацията на произведената във Вашето стопанство 

продукция?  (Възможен е повече от един отговор) 

 Няма затруднения при реализацията й 

 Ниски изкупни цени 

 Процесът на договаряне с клиентите 

 Неспазване на сроковете по договорите 

 Друго (моля, посочете какво)....................................................................................................... ..... 

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

23. В каква степен сте съгласни с всяко от посочените твърдения за Вашето стопанство?  

 

Твърдение 
Категорично 

несъгласен 

По-скоро 

несъгласен  

По-скоро 

съгласен 

Напълно 

съгласен  

1. В стопанството редовно се проследява 

екологичното състояние на 

поземлените ресурси 

    

2. В стопанството се спазват всички 

основни санитарно-хигиенни 

изисквания 

    

3. Запознати сме подробно с 

екологичното законодателство в 

областта на производството 

    

4. По-изгодно е плащането на глоби и 

санкции, отколкото изграждане на 

пречиствателни съоръжения 

    

 

24. Има ли изградени торища и ями за оборска тор във Вашето стопанство?  

 Да  

 Не 
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25. В каква степен всяко от изброените предимства се отнася (не се отнася) за Вашето стопанство в 

сравнение с конкурентните фирми? (Моля посочете Вашето мнение за всяко предимство) 

 

Предимство 
Определено 

не се отнася 

По-скоро не 

се отнася 

По-скоро 

се отнася 

Категорично 

се отнася 

1. По-добро качество на произвежданата 

продукция 

    

2. По-ниски разходи за дейността 
    

3. По-добър имидж на стопанството     

4. По-висока квалификация на персонала 
    

5. По-високо качество на работа на 

персонала 

    

6. Осъществява изследователска и 

развойна дейност 

    

7. По-ефективна комуникация     

8. По-добра дистрибуторска мрежа     

9. Използва съвременни компютърни 

технологии 

    

10. Въведени нови технологии за 

производство 

    

11. По-богат асортимент     

12. По-висок пазарен дял     

13. Притежава повече информация за 

пазари, продукти, технологии и т.н. 

    

14. Затворен цикъл на производство      

15. Въведени системи за управление на 

качеството (ISO и др.) 

    

16. Разработена и внедрена стратегия за 

развитие на стопанството 

    

17. По-добро сътрудничество с местната 

власт (вкл. с МИГ) 

    

 

26. В каква степен според Вас изброените фактори имат значение за конкурентоспособността на 

Вашето стопанство? (Моля посочете Вашето мнение за всяки фактор) 

Фактор 
Изобщо не е 

важен 

По-скоро 

не е важен 

По-скоро е 

важен  

Определено е 

важен  

1. Качество на произвежданите 

прдукти/услуги 

    



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  (2007 – 2013) 

                                                                                      
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 

81 
МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО, гр.Девня, бул.„Съединение”78, тел.0519-47064 факс: 0519-47011; e-mail: mig_da@abv.bg 

 

2. Общи и производствени разходи 
    

3. Имидж на стопанството     

4. Квалификацията на персонала 
    

5. Качество на работа на персонала 
    

6. Изследователска и развойна дейност 
    

7. Ефективност на комуникацията     

8. Дистрибуторска мрежа     

9. Въвеждане на съвременни  

компютърни технологии  

    

10. Въвеждане на нови технологии в 

производството 

    

11. Продуктов асортимент     

12. Пазарен дял     

13. Информация за пазари, продукти и 

технологи 

    

14. Преминаване към затворен цикъл на 

производство 

    

15. Въвеждане на системи за управление 

на качеството (ISO  и др.) 

    

16. Разработване и внедряване на 

стратегии за развитие на стопанството 

    

17. Сътрудничество с местната власт (вкл. 

с МИГ) 

    

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ 

 

27. Планирате ли изменение на производствения си капацитет през следващата година? В каква 

посока? 

 Намаляване на капацитета с над 20% 

 Намаляване на капацитета с до 20% 

 Намаляване на капацитета с до 10% 

 Не планираме изменение на капацитета 

 Увеличаване на капацитета с до 10% 

 Увеличаване на капацитета с до 20% 

 Увеличаване на капацитета с над 20% 

 

28. Стопанството развива ли други дейности, различни от селскостопанско производство? Ако да, 

моля посочете какви?   

 Не 

 Да .......................................................................................................................... ................................................ 
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29. Проявявате ли интерес за развитие на неземеделски дейности във Вашето стопанство?  

(Моля посочете Вашето мнение за всяка от посочените дейности) 

Дейности 
Не проявявам 

интерес 

Не мога да 

преценя 
Проявявам интерес  

1. Селски туризъм    

2. Културен туризъм    

3. Производство на хранителни 

продукти и/или напитки 

   

4. Производство на текстил и/или 

облекло 

   

5. Производство на енергия и 

компост 

   

6. Развитие на местни занаятчийски 

дейности 

   

7. Търговия с хранителни продукти    

8. Транспортна и/или логистична 

дейност 

   

9. Услуги за населението (моля посочете какви).............................................................................. 

........................................................................................................................................................................................ 

10. Друга дейност (моля посочете каква) 

 

30.  Проявявате ли интерес за развитие на нетрадиционни селскостопански дейности във Вашето 

стопанство?  

 Не проявявам интерес 

 Не съм сигурен 

 Да, в много висока степен 

 

31.  Ако проявявате интерес за развитие на нетрадиционни селскостопански дейности, моля посочете 

какви?   

 ........................................................................................................................................................................... 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

32. В каква степен Вашето стопанство има необходимост от външна консултантска помощ в 

следните направления и дейности? (Моля посочете Вашето мнение за всяко предимство) 

Предимство 

Няма 

необходимост 

от помощ 

По-скоро 

ниска 

степен 

По-скоро 

висока 

степен 

Много висока 

нужда от 

помощ 

1. Технически съвети, свързани с 

производството 

    

2. Маркетингови консултации 
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3.Компютърно управление (на 

производствени процеси, складови 

дейности, доставки и др.) 

    

4. Разработване на стратегия за управление     

5.Контрол по качеството и сертификация     

6. Изпълнение на изискванията, свързани с 

опазване на околната среда 

    

7.Информация за потенциала, риска и 

тенденциите на пазара 

    

8. Намиране на бизнес партньори     

9.Достъп до информация за различни 

финансови източници 

    

10.Разработване на проекти по Програмата за 

развитие на селските райони 

    

11. Обучение на персонала     

 

33. Колко често Вашето стопанство си сътрудничи със следните институции?  

 (Моля посочете Вашето мнение за всяка институция) 

Институции Никога Инцидентно Постоянно 

1.Асоциация на земеделските производители в 

България (АЗПБ) 

   

2.Изпълнителна агенция по селекция и 

репродукция в животновъдството 

(ИАСРЖ) 

   

3.Друго професионално сдружение 
   

4.Местна инициативна група (МИГ) 
   

5.Национална служба за съвети в земеделието 

(НССЗ) 

   

6. Агенция за регионално развитие 
   

7.Университет 
   

8. Бизнес инкубатор    

9.Център за предприемачество    

10.Инвестиционен фонд    

11. Гаранционен фонд    

12.Център за повишаване на квалификацията    

13.Консултационен център    

14.Център за трансфер на технологии    
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34. В каква степен сте съгласни (не сте съгласни) с посочените твърдения за институции, подкрепящи 

аграрния бизнес? (Моля посочете Вашето мнение за всяки от изброените проблеми) 

Твърдение 

Напълно 

съм 

съгласен 

По-скоро 

съм 

съгласен 

По-скоро не 

съм съгласен 

Категорично 

не съм 

съгласен 

1. В тези институции липсват 

компетентни служители 

    

2. Служителите в тези институции не са 

заинтересовани от подпомагане и 

сътрудничество 

    

3. Помощта е насочена към ограничен 

брой фирми, отговарящи на определени 

условия 

    

4. Процедурите за сътрудничество са 

сложни 

    

5. Липсва разбиране за спецификата на 

дейността на отделните стопанства 

    

6. Достъпът до такива институции е труден     

 

35. В каква степен Вашето стопанство има необходимост от коопериране (сътрудничество) с други 

производители в следните направления?  (Моля посочете Вашето мнение за всеки вид ) 

Вид  
Няма 

необходимост  

В ниска 

степен  

Във висока 

степен 

В много 

висока степен 

1. Селскостопански производители със същата 

производствена специализация 

    

2.Селскостопански производители с друга 

производствена специализация 

    

3. Доставчици на суровини и материали 
    

4. Изкупвателни организации 
    

5. Преработвателни предприятия 
    

6. Складови бази 
    

7. Занаятчии и/или занаятчийски организации 
    

 

36. Планирате ли коопериране (сътрудничество) с други производители през следващата година?  

 Не планираме коопериране (сътрудничество) 

 Да, със селскостопански производители със същата производствена специализация 

 Да, със селскостопански производители с друга производствена специализация 

 Да, с доставчици на суровини и материали 

 Да, с изкупвателни организации 

 Да, с преработвателни предприятия 

 Да, със складови бази 

 Да, със занаятчии и/или занаятчийски организации 
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37. В каква степен всяко от изброените предимства би Ви мотивирало за коопериране с други 

производители? (Моля посочете Вашето мнение за всеки вид ) 

Вид  
Не ни 

мотивира 

Мотивира 

ни слабо 

Мотивира 

ни силно 

Мотивира ни 

много силно 

1.Обмяна на опит в областта на 

производството 
    

2.Услуги по съхранение на продукция     

3.Съвместно закупуване и/или използване на 

дълготрайни материални активи 
    

4.Съвместно закупуване на производствени 

средства 
    

5.Изкупуване и пласмент на произведената 

продукция 
    

6.Преработка на продукцията     

7. Съвместен маркетинг     

8. Друго (моля, посочете какво)....................................................................................................... ................... 

 

38. В каква степен сте запознати със същността и функцията на местната инициативна група (МИГ), 

функционираща на територията на Вашата община? (Моля посочете само един отговор) 

 Изобщо не съм запознат 

 Отчасти съм запознат 

 Запознат съм 

39. Доколко сте съпричастни с дейността на МИГ, функционираща на територията на Вашата 

община? (Моля посочете само един отговор) 

 Не проявявам интерес  

 Проявявам интерес, но до момента не съм вземал участие 

 Активно вземам участие 

40. Участвало ли е Вашето стопанство с проект по Програмата за развитие на селските райони 

(ПРСР)? Ако да, по коя от мерките на програмата? 

 Не 

 Да, по мярка (мерки) ............................................................ 

41. Бихте ли участвали с проект към МИГ във Вашата община?  

 Не 

 Да 

42. Ако „да“, в кои от посочените направления проявявате интерес за участие? 

 Модернизиране на земеделските стопанства 

 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 

 Първоначално залесяване на неземеделски земи 

 Разнообразяване към неземеделски дейности 

 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия 

 Насърчаване на туристическите дейности 

 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони 

 Обновяване и развитие на населените места 

 Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество 

 
БЛАГОДАРИМ ВИ! 


