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i2connect- Проучване относно доставчиците на съветнически услуги

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА АНКЕТАТА

 е EU H2020 проект (финансиран по споразумение за отпускане i2 връзка (i2connect)
на безвъзмездни средства № 863039), който има за цел да подсили компетенциите на 
съветниците, които ще подкрепят и улесняват интерактивните иновационни процеси за 
справяне с многобройните предизвикателства в европейското селско и горско 
стопанство. Като част от основната си цел проектът има за цел да засили и 
популяризира ролята на съветниците в интерактивните иновационни процеси в 
различни мащаби. Това изисква по-добро разбиране на Системите за знания и 
иновации в селското стопанство (AKIS), така че съветническите услуги да бъдат 
свързани по-добре в рамките на Системите за знания и иновации в селското 
стопанство.
Иформацията, събрана в рамките на това проучване, ще бъде използвана за 
характеризиране на съветническите услуги и по този начин да допълва докладите за 
състоянието на AKIS в 27 държави от ЕС, включително три други европейски държави, 
а именно Сърбия, Швейцария и Черна гора.
Ако по този начин сте независим съветник на свободна практика, или от 

 , съветническа организация или организация със съветнически компонент
любезно прегледайте и отговорете на анкетата.

Оценяваме Вашия отговор — Благодаря Ви
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УКАЗАНИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО

(за съветнически организации или организации със съветнически 
Моля, имайте предвид, че трябва да се попълни само ЕДНО компонент) 

представително проучване за всяка организация. Поради това е за предпочитане 
представителният респондент да е лице с общ поглед върху организацията по 
отношение на аспекти като: i) клиенти, теми и методи за предоставяне на 
съветническите услуги (ii) човешки ресурси (iii) финансиране и финансови схеми 
(iv) връзки с други участници и (v) пропуски и нужди от знания.

Любезно игнорирайте (за отделни съветници на свободна практика) 
горепосоченото указание и се преместете на следващия текст.

Проучването ще отнеме около 20 минути.

Винаги можете да запазите отговорите и да се върнете към тях по-късно като 
щракнете върху бутона „Запазване на чернова“ в десния банер на страницата

СЪГЛАСИЕ

Участието
Вашето участие в проучването е доброволно. Можете да откажете да участвате в 
проучването или да излезете от анкетата по всяко време.
 
Риск
Няма предвидими рискове, свързани с участието в това проучване
 
Поверителност
Отговорите на анкетата ви ще се съхраняват в EUSurvey, където данните ще се 
съхраняват чрез защитено удостоверяване на EU Login. EUSurvey не събира 
информация, свързана с потребителя, с изключение на IP на връзките от съображения 
за сигурност. Следователно вашите отговори ще останат анонимни. В края на анкетата 
ще бъдете попитани дали се интересувате от предоставяне на някои лични данни, като 
вашето име и имейл адрес. Ако решите да предоставите такава информация, 
отговорите на вашето проучване вече няма да бъдат анонимни. Въпреки това, никакви 
имена или идентифицираща информация няма да бъдат включени в публикации или 
презентации въз основа на тези данни и вашите отговори на това проучване ще останат 
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напълно поверителни. Резултатите от проучването ще бъдат използвани за по-
нататъшно влияние върху развитието на проекта. В края на периода на проекта 
данните ще бъдат запазени от членовете на консорциума и няма да бъдат продадени 
на трета страна, но могат да бъдат споделени за допълнителни проучвания

 Щракнете върху бутона „agree „(„съм съгласен“), което означава, че

Прочетохте описанието, включително целта на проучването, процедурите, които 
трябва да използвате и поверителността.
Вие се съгласявате доброволно да участвате

Съгласен
Не съм съгласен

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Държава на пребиваване
Австрия
Белгия
България
Германия
Гърция
Дания
Естония
Ирландия
Испания
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Нидерландия
Полша
Португалия
Румъния
Словашката република
Словения
Сърбия
Унгария
Финландия
Франция
Хърватия
Черна гора
Чешка република

*

*
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Швейцария
Швеция

Регион, град

Коя категория представлявате?
Представлявам независим съветник на свободна практика
Представлявам съветническа организация
Представлявам организация със съветнически компонент

Пол
Мъжки
Женски

Ниво на образование
Техническо обучение, ориентирано към професионална практика/ практическо 
обучение (до 2 години)
Бакалавърска степен (3-4 години)
Диплома за инженер (5 години)
Магистърска степен
Диплома за завършено висше образование

От списъка по-долу, в коя категория попада Вашата организация? (можете да 
отбележите няколко отговора)

Държавна съветническа организация или министерство
Фермерска организация (ФО)
Частна/търговска консултанска организация
Неправителствена организация (НПО)
Университетска или изследователска консултантска организация
Други

Ако сте посочили „Други“, моля, уточнете

Професионален опит в години

*

*

*

*

*
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Как осъществявате дейността си като съветник на свободна практика?
Пълно работно време
Непълно работно време

Какъв е мащабът на действие на вашата услуга?
Подрегионално равнище (местно/областно/общинско и др.)
Регионално (провинция/провинция и т.н.)
Национално
Международно

Какви са основните Ви съветнически дейности?
Създаване на осведоменост и улесняване на обмена на знания
Консултантски услуги и оказване на съдействие
Работа в мрежа / Подпомагане / Брокерство
Формиране на търсенето
Подобряване на достъпа до ресурси
Обучение и изграждане на капацитет
Предоставяне на подкрепа за разработването и прилагането на закони и 
подзаконови актове за иновации в областта на селското стопанство (иновации с 
нищожен пазарен дял, намаляване на мащаба/ повишаване на мащаба на 
иновациите)

Имате ли сертификат (и) за съветник ?
Не
Да

Ако да, кои са те?

Какъв е мащабът на действие на съветническата служба на вашата организация?
Подрегионално (местно/областно/общинско и т.н.)
Регионално (държава/област и т.н.)
Национално
Международно

*

*

*

*

*
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Какви са основните съветнически дейности на Вашата организация? (можете да 
отбележите няколко отговора)

Създаване на осведоменост и улесняване на обмена на знания
Консултантски услуги и оказване на съдействие
Работа в мрежа / Подпомагане / Брокерство
Формиране на търсенето
Подобряване на достъпа до ресурси
Обучение и изграждане на капацитет
Предоставяне на подкрепа за разработването и прилагането на закони и 
подзаконови актове за иновации в областта на селското стопанство (иновации с 
нищожен пазарен дял, намаляване на мащаба/ повишаване на мащаба на 
иновациите)

КЛИЕНТИ, ТЕМИ И МЕТОДИ НА КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

От следващия списък кои опции най-добре характеризират клиентските групи на 
вашата / вашата организация? (Възможни са множество възможности за избор)

Земеделски съветници/консултанти Групи производители
Земеделски стопани с големи търговски 
стопанства (>100хектар)

Малки и средни предприятия 
(МСП)

Земеделски стопани с малки/средномащабни 
стопанства

Земеделски работници

Земеделски стопани с полупазарни 
стопанства

Млади земеделски 
производители

Работещи на непълно работно време 
фермери

Жени земеделски стопани

Собственици/ управители на гори на пълно 
работно време (икономически зависими)

Нови участници

Собственици/ управители на гори на непълно 
работно време

Други

Ако сте посочили „Други“, моля, уточнете

Средно за една година с колко клиенти или клиентски групи сте сключили 
договор вие / вашата организация за съветнически услуги?

*
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От следното, кои хоризонтални съветнически теми се изискват най-много от 
вашите клиенти? (можете да отбележите няколко отговора)

Предприемачество и управление на стопанството
Производствени технологии
Използване на цифрово оборудване и системи за подкрепа при вземане на 
решения
Счетоводство/водене на книги
Данъчни и правни консултации
Маркетинг и логистика
Подпомагане развитието на селските райони и диверсификация (земеделски
/горски стопанства)
Подкрепа за кандидатстване за безвъзмездни средства и спазване на 
нормативната уредба и стандартите
Агроекологични мерки за управление и опазване на природата
Други

Ако сте посочили „Други“, моля, уточнете

От списъка по-долу, кои въпроси са свързани с Вас/Вашата организация? (можете 
да отбележите няколко отговора)

Растениевъдство Селскостопански машини
Зеленчуци Проектиране на сгради/строителни съоръжения
Плодове и лозя лесовъдство
Билки Защита на горите/опазване
Животновъдство Пазари на дървен материал и изделия от дървен 

материал
Рибарство/аквакултури Други
Насекоми/пчеларство

Ако сте посочили „Други“, моля, уточнете

Има ли определени съветнически теми, които Вашата организация възлага на 
външни консултанти?

Не
Да

*

*
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Ако отговорът е „Да“, за кои теми?

Вашата организация съветва ли земеделските стопани да адаптират своите 
стопанства към изискванията за кръстосано съответствие?

Не
Да, включен в другите съветнически дейности
Да, отделно само по себе си.

Кои съветнически методи използвате най-често?
Индивидуално лице в лице консултиране в стопанството
Индивидуално лице в лице консултиране извън стопанството (напр. 
консултански офис)
Индивидуално консултиране по телефона
Индивидуално консултиране чрез цифрови приложения (напр. повикване на 
телефон, WhatsApp (WhatsApp), телеграма и електронна поща)
Групово консултиране в стопанството
Групово консултиране извън стопанството
Групово консултиране чрез затворени групи на социалните медии (напр. групите 
WhatsApp)
Групово консултиране чрез уебинари
Групово консултиране чрез демонстрации, посещения за обмен
Съвети за средствата за масова информация чрез интернет (информация от 
уебсайтове, блогове, форуми)
Съвети за средствата за масова информация чрез сайтове в социални медии 
(напр. Twitter, facebook)
Съвети за средствата за масова информация чрез печатни публикации, 
телевизия, радио, бюлетини
Други

Ако сте посочили „Други“, моля, уточнете

Кои съветнически методи се използват най-често от консултантите във вашата 
организация?

*
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Индивидуално лице в лице консултиране в стопанството
Индивидуално лице в лице консултиране извън стопанството (напр.консултантски
 офис)
Индивидуално консултиране по телефона
Индивидуално консултиране чрез цифрови приложения (напр. повикване на 
телефон, WhatsApp (WhatsApp), телеграма и електронна поща)
Групово консултиране в стопанството
Групово консултиране извън стопанството
Групово консултиране чрез затворени групи на социалните медии (напр. групите 
WhatsApp)
Групово консултиране чрез уебинари
Групово консултиране чрез демонстрации, посещения за обмен
Съвети за средствата за масова информация чрез интернет (информация от 
уебсайтове, блогове, форуми)
Съвети за средствата за масова информация чрез сайтове в социални медии 
(напр. Twitter, facebook)
Съвети за средствата за масова информация чрез печатни публикации, 
телевизия, радио, бюлетини
Други

Ако сте посочили „Други“, моля, уточнете

Приблизително, как бихте определили, съответният дял на използване (в 
проценти) от трите съветнически метода?

Advisory methods Относителен дял на използване (%)
Индивидуално
Група
Масови медии
Общо

Има ли промяна в методите за предоставяне на съветнически услуги, дължащи се 
на пандемията на COVID-19

Не
Да

Ако отговорът е „да“, моля опишете промените.
най-много 100 знака

*

*
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ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Структура

Моля, посочете за текущата година общият брой на служителите във вашата 
организация

Брой на служителите
Общо
Жени

От общия брой на служителите, колко са съветниците?
Брой съветници

Общо
Жени

Във вашата организация имате ли човешки ресурси, специално определени за 
бекофис (back-office) дейностите*?

*За целите на настоящото проучване приемаме, че бекофис дейности са такива дейности, които не са пряко свързани с 
съветническата дейност на клиентите — дейности като обучители на съветници, организиране на знания и извършване на 
научни изследвания относно нови технологии/иновации, експериментиране и т.н.

Не
Да

Ако отговорът Ви е „Да“, колко?

През последните пет години какво може да се каже за броя съветници във 
Вашата организация?

Същото
Значително е намаляло
Значително увеличен

Ако има промяна, моля, обяснете причината за промяната.
най-много 112 знака

*

*

*

*
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Образование и професионален опит

Какво е най-високото ниво във вашата организация на образование, постигнато от 
съветниците? (отбележете всички налични нива)

Професионално училище/ориентирано към практиката техническо обучение (до 
2 години)
Бакалавърска степен (3—4 години)
Диплома за инженер (5 години)
Магистърска степен
Докторска степен

*
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Ако е възможно, моля, посочете броя на съветниците за всяка категория.
Професионално училище

/ориентирано към 
практиката техническо 
обучение (до 2 години)

Бакалавърска степен (3—4 
години)

Диплома за инженер (5 
години)

Магистърска степен Докторска степен

Брой консултанти
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Във вашата организация има ли нужда от допълнителна квалификация (различна 
от образователната степен, посочена по-горе), за да работи като съветник

Не
Да

Ако отговорът е „да“, моля, обяснете кои квалификации
най-много 100 знака

Колко от общия брой съветници във вашата организация имат следните години 
обобщен професионален опит?

Professional experience in years Брой консултанти
0—3 години
3—10 години
Повече от 10 години
Общо

Сертификат за съветник ( Advisory Certifications)

Има ли Вашата организация или служба във вашата организация сертификат (и) 
за съветник (ци) ?

Не
Да

Ако отговорът е „Да“, кои сертификати?

Имат ли   съветниците във Вашата организация удостоверения за съвети? 
(например CC-спазване, CECRA и др.)

Не
Да

Ако отговорът е „да“, колко от съветниците притежават сертификати?

*
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Кои сертификати имат?

Обучение за съветници

Има ли вашата съветническа организация стратегия/план за развитие на 
персонала?

Не
Да

Ако отговорът е „да“, какви видове програми/предмети се предлагат за развитие 
на знанията и уменията?

Има ли вашата съветническа организация обучаващ/обучителен отдел, отговорен 
за развиване на капацитета на персонала?

Не
Да

Ако отговорът е „не“, как вашата организация гарантира, че съветниците ще 
получат допълнително обучение?

Средно колко дни в годината съветникът получава обучение по теми, свързани с 
съветнически знания и умения?

Стимули и възнаграждения за съветническия персонал

Вашата организация има ли някаква форма на механизми за възнаграждаване на 
добри резултати и стимулиране на развитието на уменията на съветниците?

Не
Да
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Ако да, как се възнаграждават или стимулират съветниците?

Разпределение на времето от съветниците
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Каква е средната продължителност на общото време средно за съветниците във 
Вашата организация за следните дейности? (моля, посочете грубия процент)

Activity Съотношение на времето (%)
Преподавателска и обучителна дейност
Дейности за подкрепа на иновациите (улесняване, работа в мрежа, 
посредничество)
Целеви консултантски услуги (бизнес планове, заявление за кредит/субсидия 
и др.)
Разпространяване на информация (лице в лице, чрез цифрови инструменти)
По-нататъшно развитие на знанията и уменията (участие в програми за 
обучение)
Други
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Ако сте посочили други, моля, посочете какво означава

СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ

Кой (и) е (са) основният (ите) източник (ци) на финансиране за вашата 
съветническа организация? (можете да отбележите няколко отговора)

Национални/регионални държавни средства (публични средства)
Възстановяване на разходи от земеделските стопани (такса за финансиране на 
услугата)
Налог (плащане за определена акция)
Вноски (членски внос)
Проекти и фондове на ЕС по линия на ОСП
Финансиране на НПО/фондации
Други

Ако сте посочили „Други“, моля, уточнете

Увеличи ли се/ намали ли се бюджетът на Вашата организация с повече от 10 % 
през последните три години?

Не
Да

Ако отговорът е „да“, моля, обяснете причината за увеличението/ намалението

ВРЪЗКИ С ДРУГИ УЧАСТНИЦИ В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СЪВЕТНИЧЕСКИ 

УСЛУГИ

Как бихте оценили степента на сътрудничество при предоставянето на 
съветнически услуги със следните участници?

Degree of cooperation
Няма 

сътрудничество
Слаба Среден Силно

*
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Университети

Изследователски институти

Публични органи 
(министерства, консултантски, служби)

Земеделски 
организации, професионални 
организации

НПО

Частни дружества (например 
консултантски фирми, съветнически 
организации)

Отрасли нагоре по веригата

Отрасли надолу по веригата

Оперативна група на ЕПИ

Проекти на ЕС (проекти с множество 
участници по програма „Хоризонт 
2020“)

Други участници

ЗНАНИЯТА И ИНФОРМАЦИЯТА ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НОВАТА ОСП

Какви са техническите и методологическите знания и умения, необходими на 
съветниците във Вашата организация за посрещане на предизвикателствата на 
новата ОСП? (можете да отбележите няколко отговора)

В кои от следните знания и умения виждате лични пропуски за посрещане на 
предизвикателствата на новата ОСП? (можете да отбележите няколко отговора)

Технически познания и умения
Специфични технологични познания (напр. земеделски практики, 
производствени технологии)
Приспособяване към климатичните промени и смекчаване на последствията
Увеличаване на добавената стойност на селскостопанските продукти
Диверсификация на източниците на доходи

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Познаване на пазарите и жизнеспособността на стопанствата
Разработване на стратегия за управление на стопанството/горското стопанство
Екология и опазване на околната среда
Умения, свързани със заявление за отпускане на безвъзмездни средства
/безвъзмездни средства
Други

Ако сте посочили „Други“, моля, уточнете

Методологични и комуникационни умения
Умения за подпомагане
Умения за създаване и поддържане на контакти
Посредничество при придобиване на умения
Професионални напътствия
Цифрови умения
Други

Ако сте посочили „Други“, моля, уточнете

— Край на проучването —

Искате ли да обменяте и да общувате с други съветници за иновации?

Или искате ли да бъдете информирани за възможностите за обучение 
в цяла Европа, както и за други целеви интервенции?

След това се регистрира в нашата общоевропейска консултативна 
база данни на следния уебсайт: https://i2connect-h2020.eu/

Незадължителна информация

Ще се радваме да научите малко повече за вас! (моля, имайте предвид, че частта 
относно Вашите лични данни не е задължителна)

*

https://i2connect-h2020.eu/
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 Собствено и фамилно име на респондента

Адрес за контакти с респондента

Наименование на Вашата съветническа организация

Интернет страница




