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 Инвестиционните намерения в отрасъла за 2015 година и 

начините за финансирането им;

 Намеренията на производителите да се насочат към други 

сектори на селското стопанство;

 Нивото на осведоменост на анкетираните по отношение на 

субсидиите през 2015 година

 Основните бариери пред развитието на бизнеса.



 ИПИ вече има едно изследване зад гърба си от началото на 2013 

г;

 Неуспешен опит за осъществяване на допитването чрез 

асоциациите – септември, 2014 г;

 Социологическа агенция “Прагматика”;

 Телефонни интервюта, м. октомври, 2014 г;

 База = 214 земеделски производители от всички основни сектори 

на отрасъла

 От 0 до над 20 000 декара

 Извадката е на база списък със стопанства 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА 

БИЗНЕСА

Първо 
място

Второ 
място

Трето 
място

Четвърто
място

Пето 
място

Шесто 
място

Седмо
място

Осмо 
място

Достъпът до земеделска 

земя
6,5 2,8 8,4 12,1 15,9 5,6 9,3 39,3

Достъпът до капитал 4,7 15,9 30,8 13,1 17,8 8,4 8,4 0,9

Достъпът до качествена 

работна ръка
14,0 9,3 15,9 31,8 15,0 11,2 2,8

Недостатъчно

субсидиране
4,7 11,2 16,8 25,2 21,5 14,0 3,7 2,8

Проблеми с усвояването 

на средствата по ПРСР
2,8 11,2 7,5 3,7 15,0 36,4 17,8 5,6

Неуредената поземлена 

собственост
3,7 12,1 11,2 3,7 2,8 14,0 42,1 10,3

Работата с държавните 

органи
56,1 17,8 3,7 1,9 7,5 1,9 6,5 4,7

Липса на подходящи 

пазарна информация, 

анализи и консултантски 

услуги

7,5 21,5 6,5 5,6 2,8 8,4 11,2 36,4
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 Очакваме раздвижване на пазара на земя;

 Въпреки трудностите, повечето стопанства имат намерение да 

инвестират и през 2015 година;

 Инвестиционните намерения са насочени основно към покупката на 

техника и земя;

 Наблюдава се известен интерес към диверсификация на 

производството, най-вече към животни и трайни насаждения;

 Слаба информираност на стопаните за новите схеми на подпомагане, 

което може да доведе до по-слаба усвояемост на средствата; 

 Допитването до производителите е важен инструмент, който трябва 

да се развива и може да подпомага управлението на сектора.


