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Заседание на тематична работна група  

ТРГ 4 „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“ 

Основни цели: 

 предоставяне на възможност за обсъждане, консултиране и участие на заинтересованите 

страни в процеса на формиране на решенията чрез подхода „отдолу-нагоре“; 

 мобилизиране на заинтересованите страни в политиката за развитие на селските райони в 

тематичната работата на НСМ и установяване на трайни връзки между членовете на ТРГ; 

 даване на приоритет на актуални и значими теми, при които липсва достатъчен опит или са 

нови, които са релевантни към очертаните нужди на УО на ПРСР 2014-2020; 

 създаване на условия за взаимен обмен на опит, знания и информация по значими теми, 

предложени и идентифицирани от членове на НСМ; 

 експертно съдействие и предоставяне на своевременна обратна връзка към УО в процеса на 

програмиране; 

 създаване на условия за ефективно, ефикасно и прозрачно функциониране на ЗУ на НСМ. 

       
ПРОГРАМА          

25 октомври 2021 г., хотел „Метрополитън“, град София 
25 октомври 2021 г. 

10:00 –10:30 Регистрация и кафе 

10:30 –10:40 Представяне на участниците и целите на ТРГ 4 като отворена платформа на заинтересовани 

страни в подкрепа на стратегическото планиране 

Ключов експерт на ЗУ на НСМ 

10:40 –11:30  Система за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС - AKIS): дефиниции, 

актьори, трансформации 
Презнетират: д-р Светла Стоева и д-р Дона Пикард от Института по философия и социология 

към БАН; доц. Петя Славова от СУ- Климент Охридски   

 

Дискусия 
Модератор на дискусията ключов експерт на ЗУ на НСМ 

11:30 –12:30  Как действа системата за знания и иновации в селското стопанство в Европа: примери за 

добри практики от различни държави-членки 
Презнетират: д-р Светла Стоева и д-р Дона Пикард от Института по философия и социология 

към БАН; доц. Петя Славова от СУ- Климент Охридски   

 

Дискусия 
Модератор на дискусията ключов експерт на ЗУ на НСМ 

12:30 –13:30 Обяд и време за комуникационни връзки между експертите от ТРГ 4 

13:30 - 15:00 Дискусия за дефиниране на препоръки как да подобрим СЗИСС в България  

Модератор на дискусията ключов експерт на ЗУ на НСМ 

15:00-15:30 Кафе пауза и време за комуникационни връзки между експертите от ТРГ 4 

15:30 - 16:00 Обобщения от срещата и следващи стъпки 

Ключов експерт на ЗУ на НСМ 
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