Анкета за нагласите към употребата на цифрови технологии в земеделските
стопанства. Анкетата включва общо 12 въпроса и е насочена само към земеделски
производители използващи или планиращи да използват цифрови технологии в
техните стопанства. Анкетата е по поръчка на цифров иновационен хъб
AgroHub.BG

1. С какъв тип земеделие се занимавате основно? (Възможен е повече от един
отговор)

□ Зърнопроизводство
□ Зеленчукопроизводство
□ Овощарство/ Лозарсво
□ Животновъдство
□ Пчеларство
□ Друго, моля посочете…………………………………………
2.Съхранявате ли цифрово информация от предни стопански години и за какво
по-конкретно?

□ Добиви
□ Хранителен режим
□ Растителна защита / Ветеринарно-медицински дейности
□ Друго, моля посочете…………………..
□ Не съхранявам подобна информация в цифров вид
3. Използвате ли някоя от следните цифрови технологии? (Възможен е повече от
един отговор)

□ GPS навигационни системи с или без възможност за прилагане на променливи
норми
□ Данни от сателитни системи

□ Дронове за обследване на посевите
□ Изкуствен интелект
□ Цифрови системи за анализи на измервания (географска информационна система
GIS)

□ Мобилни приложения за управление на доставки
□ Мобилни приложения за връзка с крайни потребители
□ Софтуер (за управление на производството и т.н.)

□ Инвентар който може да бъде програмиран/управляван чрез софтуер (торачки,
пръскачки, сеялки)
□ Метеостанция/достъп до данни от такава

□ Друго, моля, посочете…………………………..
4. Ако все още не сте използвали цифрова технология, каква / какви планирате да
внедрите? (Възможен е повече от един отговор)

□ GPS навигационни системи с възможност за прилагане на променливи норми
□ Данни от сателитни системи
□ Дронове за обследване на посевите
□ Изкуствен интелект
□ Цифрови системи за анализи на измервания (географска информационна система
GIS)
□ Мобилни приложения за управление на доставки

□ Мобилни приложения за връзка с крайни потребители
□ Софтуер (за управление на производството и т.н.)
□ Инвентар който може да бъде програмиран/управляван чрез софтуер (торачки,
пръскачки, сеялки)
□ Метеостанция/достъп до данни от такава

□ Друго, моля, посочете…………………………..
5. Ако планирате да внедрите цифрова технология, в какъв времеви интервал
планирате да го направите?
□ До 1 година
□ До 2 години
□ Над 2 години
6. Според Вас, кой е най-удобният начин за използване на цифрови технологии?
(Възможен е повече от един отговор):
□ През Компютър
□ През телефон/Таблет
□ През Android
□ През iOS системи
□ Друго, моля посочете………
7. От какво се нуждаете, за да започнете да внедрявате повече цифрови технологии
във Вашето стопанство? (Възможен е повече от един отговор):

□ Разработване на стратегия за цифровизация на стопанството
□ Повишаване на квалификацията на служителите
□ Достъп до финансов ресурс за цифровизация
□ Достъп до информация за нови цифрови технологии и за ползите от тях
□ Достъп до информация за доставчици на цифрови решения
□ Друго, моля, посочете……………………………………….
8. Какви услуги биха Ви били от полза при вземането на решение за внедряване на
повече цифрови технологии във Вашето стопанство? (Възможен е повече от един
отговор)

□ Проектна разработка (идентифициране на възможности, изготвяне на предложения)
□ Изготвяне на стратегия за цифровизация на стопанството
□ Развиване на знания и умения (специализирани курсове и демонстрационни
семинари)
□ Достъп до финансиране (финансов инженеринг, инвестиционни и бизнес планове)

□

Осигуряване на техническа инфраструктура (включително разработване на
технологична концепция, наем на оборудване, икономично производство,)
□ Тестване и валидиране (включително сертификации и продуктово окачествяване)

□ Развойна дейност (научно разработване на цифрови решения)
□ Посредничество за установяване на партньорства
□ Защита на интересите по време на срещи и конференции, организиране на посещения
□ Друго, моля посочете…………………………………………
9. Знаете ли, че в България функционира цифров иновационен хъб за земеделие
AgroHub.BG който предлага тези платени услуги?

□ Да
□ Не
10. Бихте ли се възползвали от следните платени услуги, предлагани от
AgroHub.BG и ако да, от кои? (Възможен е повече от един отговор)

□ Проектна разработка (идентифициране на възможности, изготвяне на предложения)
□ Изготвяне на стратегия за цифровизация на стопанството
□ Развиване на знания и умения (специализирани курсове и демонстрационни
семинари)
□ Достъп до финансиране (финансов инженеринг, инвестиционни и бизнес планове)

□

Осигуряване на техническа инфраструктура (включително разработване на
технологична концепция, наем на оборудване, икономично производство,)

□ Тестване и валидиране (включително сертификации и продуктово окачествяване)
□ Развойна дейност (научно разработване на цифрови решения)
□ Посредничество за установяване на партньорства
□ Защита на интересите по време на срещи и конференции, организиране на посещения
□ Друго, моля посочете…………………………………………
□ Не бих се възползвал
11. Моля, определете до каква степен е необходима за работата Ви функционираща
и свободно достъпна интегрирана информационна система с данни за земеделските
земи. Моля, отбележете отговора си по скалата от 1 до 5, където 1 означава "изобщо
не ми е необходима", а 5 "до голяма степен ми е необходима“.
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1 от следните участници в хранителната верига смятате, че би ви било най12. С кои

полезно да работите за постигане на целите на Вашата дейност/бизнес? (Възможен
е повече от един отговор):

□ производители на първична животинска и растителна продукция
□ преработватели на животинска и растителна продукция
□ търговци на животинска и растителна продукция, семена, препарати, оборудване и
т.н.
□ търговци, предлагащи продукция на крайния потребител (супермаркети, ресторанти,
кетъринг компании и т.н.)
□ крайните потребители (частни лица, фирми)

□

подпомагащи индустрията (производители на семена, торове, препарати и
оборудване, ветеринари, агрономи, застрахователни компании и т.н.)
□ контролиращи индустрията (държавни и регионални органи, сертифициращи
компании и т.н.)
□ Друго, моля посочете:.................................

