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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

БИЗНЕС ПРОФИЛ

Основната част от анкетираните работят в сектор Зърнопроизводство (35%) и сектор 

Животновъдство (34%). Представителите на държавната администрация са само 1% от 

общата база.

Преобладаващо участниците са собственици на агробизнес (85%) като 48% от всички 

анкетирани се определят като мениджъри по занятие в компанията.

МНЕНИЯ И НАГЛАСИ

Като цяло в изследваната извадка участниците са с негативна нагласа спрямо 

браншовите организации в България към момента. 63% считат, че те не защитават добре 

интересите на членовете си. 

Назряла е нуждата от закон, който да регламентира дейността на тези организации 

според 66% от участниците. Фермерите считат (56%), че подобен  регламент ще осигури 

прозрачност и ясни правила за участниците в сектора. Само 14% не одобряват 

законовото регламентиране на дейността на браншовите организации в селското 

стопанство.

Най-важното условие, на което трябва да отговарят браншовите организации според 97% 

от респондентите е да бъдат политически независими. Негатива към политическо 

влияние е особено видим и във въпросите, съдържащи коментари (свободен текст). Други 

много важни критерии са оказването на експертна помощ на членовете при затруднения в 

тяхната работа (94% го посочват за важно и много важно) и осигуряването на 

равноправност между членовете (92% го считат за важно и много важно). Подготовката 

на регулярни отчети и справки и ясните критерии за прием на нови членове са класирани 

с най-ниска значимост.



СЪЗДАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА КАМАРА

Описанието на земеделска камара, за което участниците в проучването отговарят е 

следното:

„Kамарата извършва разностранна дейност – консултира създаването и развитието на 

бизнес, прилагането на ОСП, подпомага фермерите при затруднения, оказва юридическа 

помощ (национално законодателство и европейските изисквания), може да обучава за 

сертифициране и консултира по технически въпроси фермерите, да управлява 

експериментални (опитни) станции, растителна защита и др.

Камарата може да приема различни стратегии и да промотира икономическото развитие в 

селските райони – създаване на добавена стойност в местните вериги за доставки; 

разработване на продукти с етикети за качество. Оказва експертна помощ и консултира 

публични органи (извън представителност при вземане на решения за сектора).“

Ето какво е и тяхното мнение по въпроса. 

56% смятат, че подобна организация е нужна и би работила в интерес на фермерите 

срещу 24%, които не смятат, че тя би защитавала интересите им.

Ако се създаде Земеделска камара, то преобладаващата нагласа (54%) е, че би следвало 

задължително всички регистрирани земеделски производители да членуват в нея. 34% не 

са съгласни с този императивен принцип.

Относно структурата на една бъдеща Земеделска камара, участниците в изследването  

считат за по-релевантно (59%) тази нова организация да обедини вече съществуващите 

браншови организации. Относно структурата на една бъдеща Земеделска камара, 

участниците в изследването  считат за по-релевантно (59% от тях) да се създаде изцяло 

нова структура с регионални представителства. За да обединение на вече 

съществуващите браншови организации гласуват 33% анкетираните.

Друга много важна функция, спонтанно посочена от респондентите, е да подкрепят и 

защитават правата на земеделските стопани (54% от изрично допълват този критерий по 

тяхно усмотрение).

От съществуващите в момента в България браншови организации безспорен лидер по 

ефективност и полезност е НАЗ (получила гласа на 25% от анкетираните). На второ 

място, но с голяма разлика в резултата е НОКА (с 6% от гласовете). Много голяма част от 

групата на анкетираните (22%) смята, че полезни и ефективни браншови организации не 

съществуват.



ЧЛЕНСТВО В БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Само 29% от участниците в проучването посочват, че тяхната компания членува в 

браншова организация, а 21% планират да се присъединят. 35% казват, че не членуват и 

не планират да се включват.

Само 11% от фермерите, членуващи в подобни организации не плащат членски внос.

Най-популярна сред браншовите организации е Националната асоциация на 

зърнопроизводителите (НАЗ) с 34%. На второ място по брой членове сред репондентите 

в изследването е Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) - 16%. Не 

малко са и участниците, които членуват в Асоциацията на земеделските производители - 

14%.

Основната полза на фермерите от членството в подобни организации до момента е 

защита на интересите им пред други организации  държавни институции (69% от 

респондентите). Осигуряването на надеждна информация  е също много важен стимул за 

земеделските производители, за да се включват в земеделски браншови организации 

(52% от отговорите).

За участниците в изследването е от значение браншовите организации да са 

неполитизирани и надпартийни,  но най-много от отговорилите (35%) признават че 

добрият контакт с властта и защитата на интересите на земеделците са най-големите 

ползи, които имат от членството си до момента.

Активността на браншовите организации, според попълнилите анкетата, най-често се 

фокусира върху организирането на конференции, семинари и дискусии (44%). Немалък 

процент(14%) са и тези структури, които не организират никакви събития за членовете си.

Основна причина за невключването в никакви браншови организации за 60% от 

анкетираните  е недоверието, че тези организации могат да защитят интересите на 

фермерите. 

Скептицизмът към ефективността в работата на браншовите организации в обществото 

съвпада и с мнението на 59% от нечленуващите в никакви организации – те не смятат и 

за в бъдеще да станат част от някоя от браншовите структури в сектора. От тези, които 

планират да стартират членство, няма някакви ясни лидери на предпочитанията.



РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО
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35%

Машиностроене

Прецизно земеделие

Растителна защита и торове

Държавна администрация

Птицевъдство

Друго

Консултации

Биопроизводство

Пчеларство

Отглеждане на зеленчуци

Отглеждане на плодове

Животновъдство

Зърнопроизводство

В кой сектор е компанията, за която работите?

ВАШИЯТ БИЗНЕС ПРОФИЛ



 

85%

15%

Каква е Вашата позиция в компанията?

Собственик Служител/ работник
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48%

9%

3%

10%

15%

Комбайнер

Тракторист

Общ работник

Търговец

Мениджър

Агроном

Ветеринар

Икономист

Друго

С какво се занимавате?



МНЕНИЯ И НАГЛАСИ

Смятате ли, че браншовите организации в България 
защитават успешно интересите на членовете си?

 

 

37%

По-скоро да

63%

По-скоро не

Смятате ли, че има необходимост от приемане на Закон 
за браншовите организации в земеделието в България?

66%
14%

20%Да

Не

Нямам отношение

56%

7% 2%

33%

За да има 
прозрачност и 
ясни правила

Няма нужда 
от закон

Не знам За да защитават 
правата на земеделските 

производители 

Защо мислите, че трябва да има/да няма такъв закон? 
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28%

11%

8%

14%

10%

18%

12%

26%

17%

12%

16%

7%

Да има ясни критерии и оптимизирана процедура за 
прием на нови членове

Да подпомага стопанската дейност на членовете

Да осигури равноправност между членовете

Да подпомага вътрешното коопериране на членовете

Да комуникира регулярно с членовете (срещи, 
писмена комуникация и др.)

Да предлага ексклузивни услуги - достъп до 
обучения, търговски условия и др.

Да е политически независима

Да събира, обработва и публикува регулярни отчети 
за дейността на членовете си

Да представя регулярно отчети за работата си

Да посредничи в контактите с други организации на 
национално и международно ниво

Да има мандатност на управлението

Да оказва експертна помощ на членовете си при 
затруднения в тяхната дейност

Да залага на демократичност в управлението и 
процеса на вземане на решения

Кои са най-важните условия, на които трябва да отговаря една 
браншова организация, за да получи подкрепата на повече на 

брой членове? 

Много важно, Важно Не особено важно, Маловажно



Kои са според Вас са най-ефективните и полезни браншови 
организации в земеделския сектор? 
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2%

6%

25%

35%

Асоциация на кортофопроизводителите

БАБ (Българска асоциация биопродукти)

Други организации с под 2%

Всички

Съюз на овощарите в България

АЗПБ

НОКА

НАЗ

Няма такива, Не знам/мога да преценя

6%

2%

2%

2%

 

7%

7%

11%

54%

15%

2%

Да търси и предлага нови пазари

Да информира

Представителна функция

Да подкрепя и защитава земеделските производители

Няма нужда от други

Не знам

Има ли други много важни функции, които  би следвало 
да изпълнява една браншова организация? 

(обобщени отговори в свободен текст)



СЪЗДАВАНЕ НА ЗЕМЕЛСКА КАМАРА
 

Смятате ли, че създаването на Земеделска 
Камара* би било в интерес на фермерите?

56%24%

20%Да

Не

Нямам мнение

54%

34%

5% 5%

Да Не Нямам отношение Друго

Смятате ли, че ако се създаде Земеделска камара, 
би следвало всички регистрирани земеделски производители 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да членуват в нея?



59%

33%

4%

0%

3%

Организационна структура, в която да бъдат включени всички 
съществуващи към момента браншови организации

Нова организация с регионални структури.

Няма нужда от Земеделска камара

На избираем принцип

Друго

Ако се създаде Земеделска камара в България 
каква според Вас трябва да бъде нейната структура?

Вие или компанията, за която работите 
членува ли в браншови организации в 

селскостопанския сектор?

29%

16%35%

21%
Да

Вече не

Не, никога не е

Не, но планираме



ОРГАНИЗАЦИИТЕ, В КОИТО ЧЛЕНУВАТЕ

Плащате ли членски внос?

89%

3%
11%

Да

Да, за някои от 
организациите

Не

3%

3%

3%

3%

3%

3%

5%

5%

5%

6%

6%

8%

14%

16%

27%

34%

Асоциация „Български пипер”

Асоциация на свиневъдите в България

Българска Асоциация на Малинопроизводителите и …

Добруджански овощарски съюз

Национална асоциация на картофопроизводителите

Съюз на Дунавските овощари

Българска асоциация биопродукти

Национален браншови пчеларски съюз

Национален съюз на земеделските кооперации в България

Съюз на овощарите в България

Съюз на птицевъдите в България

Национален съюз на говедовъдите в България

Асоциация на земеделските производители в България

Национална овцевъдна и козевъдна асоциация

Друга

Национална асоциация на зърнопроизводителите / НАЗ

В коя/кои организация/и членувате? 
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6%

16%

17%

44%

45%

52%

69%

Друго

Лобизъм

Не, никаква

Ползвам различни услуги и 
облекчения в работата си

Своевременна реакция и съдействие 
при сигнали за проблеми

Имам възможност да контактувам 
и да се кооперирам с другите членове

Осигуряват своевременна и надеждна 
информация, необходима и полезна за работата;

Защитават интересите ми пред други 
организации и държавни институции

Имате ли пряка полза от членството си 
в браншовите организации?

10%

10%

35%

6%

10%

13%

13%

3%

Подаване на информация

Обучение

Осигуряване на контакт с властта и защита 
на интересите на земеделците

Организиране на изложения

Друго

Своевременна реакция 
при възникване на проблем 

Няма такива

Като цяло дейността им е ефективна

Какви конкретни действия на браншовите организации, в 
които членувате, смятате за ефективни? Моля, избройте 

конкретните действия в свободен текст.



12%

14%

14%

9%

16%

19%

44%

5%

2%

12%

5%

Да

Не

Събрания

Полеви презентации и демонстрации

Обучения

Изложения и панаири

Конференции, семинари и дискусии

Разяснителни кампании

Събори

Друго

Панаири

Организират ли някакви регулярни събития, организациите, 
в които членувате. Избройте ги в свободен текст

4%

5%

6%

8%

12%

12%

12%

18%

21%

23%

60%

Имам разногласия и конфликт с други членове

Фирмата ми работи от скоро

Не одобрявам условията към членовете

Друго

Не желая да плащам членски внос в настоящия му размер

Не одобрявам ръководството

Не ми е останало време да проуча

Злоупотреби от страна на ръководството

Липса на прозрачност в работата

Няма организация, която да отговаря на моите нужди

Не мисля, че ще защитават интересите ми

Защо не членувате в селскостопански браншови организации?

59%

41%

Планирате ли да се 
включите в бъдеще?

Да

Не

На този въпрос отговарят само респондентите, които не членуват към момента в браншови организации.



ПЛАНОВЕ ЗА ЧЛЕНСТВО
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21%

3%

7%

7%

3%

10%

БАМ-Я

Не съм решил

НАЗ

Био

Животновъди и зеленчукопроизводители

Асоциазия за развъждане на …

Овощарите

Зърнопроизводство

Друго

Пчеларство

Която защитава интересите ми

Нова

Не съм решил

Животновъдна

В коя/и браншова/и организация в 
селскостопанския сектор планирате да се включите?

34%

21%

11%

11%

4%

2%

28%

9%

26%

15%

Не мисля, че ще защитават интересите ми

Няма организация, която да отговаря на 

…Не желая да плащам членски внос в 

…Не одобрявам ръководството

Не одобрявам условията към членовете

Имам разногласия и конфликт с други 
…

Липса на прозрачност в работата

Злоупотреби от страна на ръководството

Не ми е останало време да проуча

Фирмата работи от скоро

Защо до момента не сте членували в браншови организации?
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