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  Изследването е проведено в периода 14-20.IX.2012 г. чрез национално-предста-

вителна извадка с обем 800 лица на възраст над 18 г. по метода на прякото полустандарти-

зирано интервю. 

  Теренната работа е осъществена от агенция Сова Харис по поръчка на Асоциа-

цията на земеделските производители в България. 

I.  Методологически бележки 
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  *  70% от интервюираните смятат, че българското селско стопанство има нужда от 

активни действия за модернизация и развитие на сектора. Това се споделя и от онези, които 

са най-ангажирани и запознати с темата - селскостопанските производители, жителите на 

селата и малките градове. 

  *  От случващото се през последните години като безспорно най-позитивен 

момент се подчертава растящият принос на еврофондовете, насочени към подкрепа 

на селското стопанство и селските райони. 

  Спонтанно посочените тревожни тенденции са повече и се групират около 
 

 високия дял на пустеещите земи 

 липсата на достатъчно инвестиции в селското стопанство 

 раздробеността на земята и невъзможността за прилагане на модерни 

технологии 

II.  Състоянието на българското селско стопанство 



4 

 нелоялната конкуренция от вноса на селскостопанска продукция 

 ниските изкупни цени 

 многото посредници между производители и потребители 
 

  Всичко това има един единствен резултат - неконкурентоспособност, от която 

страдат и производителите, и българските потребители. 

  *  В личен план българинът се чувства в най-висока степен лично засегнат от 

следните обстоятелства, които той свързва със състоянието на селското стопанство 
 

 високите цени на селскостопанската продукция  - 74% 

 ниските ренти, които плащат арендаторите  - 35% 

   (близо 80% от даващите своя земя под аренда) 

 безработицата в селските райони    - 30% 

 ниските изкупни цени на селскостопанската продукция - 30% . 

 

II.  Състоянието на българското селско стопанство 
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  *  Изследването показва, че въпреки урбанизацията на българското общество, 

българинът е свързан със селското стопанство не само като потребител. 

  Към момента на изследването 55% от населението е свързано с него по начин, 

който създава и му носи доход - притежава земя, дава я под аренда, сам произвежда 

аграрна и животинска продукция или разчита на рента. 
 

  *  Важно е, че от българите, които имат земя, 97% декларират, че тя се 

обработва (от частен арендатор, кооператив или от тях самите). 

  Едва 3% са тези, които заявяват, че земите им пустеят. 
 

  *  Въпреки, че пазарът на земя се раздвижи през последните години, едва 7% от 

интервюираните заявяват, че са продали земята си от 1990 г. до днес. 
 

  *  27% от притежаващите земя българи я обработват сами (изцяло или по-голямата 

част от нея). 

III.  Връзката на българина със селското стопанство 
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  *  В селските райони 61% от притежаващите земя са в една или друга степен 

селскостопански производители, но поради маломерните си стопанства близо 70% от тях 

не успяват да задоволяват нуждите дори на собственото си домакинство от такава. 
 

  *  От всички български граждани, притежаващи земя 6% (около 360 000 души) 

биха желали да развиват селскостопански бизнес, но бариера пред тази им цел най-често 

(91% от тях го споделят) е невъзможността да окрупнят земята си и да разчитат на 

евросубсидии. 
 

  *  Близо 190 000 българи все още притежават поименни компенсаторни бонове, 

получени в началото на 90-те години. Ако включим и членовете на домакинствата им, това 

означава, че близо 500 000 български граждани не са почувствали ефект от реституцията на 

земеделските земи, с която стартира икономическата трансформация в българското селско 

стопанство. 

III.  Връзката на българина със селското стопанство 
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  Близо 100% от тези хора и 90% от българските граждани считат, че е справедливо 

българската държава да даде възможност на притежателите на поименни компенсационни 

бонове да закупят земя за сметка на пустеещи държавни земи или да ги осребрят с 

предимство чрез механизмите на БФБ. 

III.  Връзката на българина със селското стопанство 



8 

  *  Според българските граждани основните пречки пред развитието на селското 

стопанство у нас са (% посочвания) 
 

 дългият път на селскостопанската продукция до потребителя  - 70% 

 съчетанието от раздробена селскостопанска земя и пустеещи земи - 69% 

 липса на инвестиции в нови технологии, напоителни системи и т.н., 

   които го обричат на неконкурентоспособност  - 59%. 
 

  Именно неконкурентоспособността и ниската производителност в селското 

стопанство се мислят като определяща причина за високите цени на селскостопан-

ските продукти (храните) в България. 

  *  Въпреки склонността си към песимизъм българите вярват, че при последо-

вателна и целенасочена политика на българската държава селското ни стопанство би 

могло да се модернизира и чрез по-висока производителност да противодейства на 

тенденцията към неконтролиран ръст на цените. 

IV.  Пречки и възможности пред селското стопанство 
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  65% от интервюираните споделят тази убеденост. 
 

  *  Прави впечатление, че на въпроса 'Ако от Вас зависеше в каква посока да се 

развива българската икономика, на кой отрасъл/ отрасли бихте заложили?', лидери в 

посочванията са 
 

 туризъм  - 82% 
и 

 селско стопанство - 71%   (в селските райони на страната достигат 91%). 
  

  Рецептата за модернизация на българското селско стопанство, която интер-

вюираните предлагат предполага 
 

 държавата да усвоява по-пълноценно европейските фондове, 

   насочени към селското стопанство и селските райони - 74% 

 да се стимулира местното производство и да се ограничи вносът 

   на селскостопански продукти    - 65% 

IV.  Пречки и възможности пред селското стопанство 
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 да се привлекат допълнителни инвестиции в селското стопанство, 

   в т.ч. и чуждестранни      - 65% 

 да се увеличат обработваемите площи за сметка на приватизация 

   на пустеещите държавни и общински земи  - 56% 

 да се стимулира окрупняването на земята  - 52%. 
 

  Може да изглежда парадоксално, но очертаващата се трайна световна криза с 

храните и изхранването в България подхранва вярата, че родното селско стопанство има 

бъдеще и трябва да му бъде даден шанс. 

IV.  Пречки и възможности пред селското стопанство 


