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ПРОТОКОЛ 

СЪБИТИЕ: Първо заседание на ТРГ 4 

ТЕМА: ТРГ 4 „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“ 

ДАТА: 25 октомври 2021 г., 

МЯСТО: онлайн от х-л „Метрополитън“, гр. София 

МОДЕРАТОР: Таня Георгиева и Даниела Михайлова, ключови експерти към Звеното 
за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) 

ПРЕЗЕНТИРАЩИ: д-р Светла Стоева и д-р Дона Пикард от Института по философия и 
социология към БАН и доц. Петя Славова от СУ- Климент Охридски  

БРОЙ участници: 25 онлайн чрез палтформата Zoom 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Целта на ТРГ 4 е да бъдат създадени условия за взаимен обмен на 
опит, знания и информация сред заинтересованите по темата страни с цел набиране на 
идеи и формулиране на препоръки към УО в подкрепа на структурирането на национална 
иновационна екосистема чрез AKIS.  

ПОДХОД: Работата на ТРГ 4 се основава на възложено от ЗУ на НСМ проучване 
,,Европейски практики и подходи за структуриране и функциониране на Системата за 
знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС/AKIS): препоръки за България", 
изготвено от д-р Светла Стоева, д-р Дона Пикард и доц. Петя Славова, както и на 
идентифицираните в дискусиите нови предложения и добри европейски практики. 
Темата ще продължи да бъде актуална в процеса на програмиране и изготвяне на 
Стратегически план по ОСП 2023-2027, а сформираният в рамките на ТРГ 4 експертен 
състав ще може да продължи своята работа, подпомагайки УО с идеи и предложения. 

ОЧАКВАНИ ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ: Участниците се обединиха около 
предложението основните резултати от работата на ТРГ 4 да бъдат разработването на 
препоръки към МЗХГ относно структурирането и функционирането на AKIS, които да 
бъдат адресирани до МЗХГ чрез Доклад от дейността на ТРГ 4, който да включва: 
1/проучването ,,Европейски практики и подходи за структуриране и функциониране на 
Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС/AKIS): препоръки за 
България”; 2/ обобщени идеи и предложения от диксуиите и получената обратна връзка 
в рамките на ТРГ 4. 

РЕЗУЛТАТ от 1-во заседание на ТРГ 4: Създадена е нова ТРГ 4 към НСМ като 
платформа, предоставяща възможност за обсъждане, консултиране и участие на широк 
кръг заинтересованите страни в процеса на формиране на решенията чрез подхода 
„отдолу-нагоре“. Привлечени и мобилизирани за съвместната работа са експерти с опит 
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по темата и заинтересовани страни, както и такива, пряко участващи в стратегическото 
планиране на ОСП 2023-2027. В рамките на представеното проучване са споделени 
редица европейски примери и подходи, и са обсъдени предложените от изследователския 
екип препоръки. По време на дискусиите са формулирани нови препоръки, както и 
такива, допълващи представените за обсъждане.  

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ: До 29 октомври 2021 (петък) продължава набирането на 
обратна връзка от участниците по предложените в проучването препоръки и предстои 
тяхното обобщаване, след което ЗУ на НСМ ще ги изпрати до ТРГ 4. Следващите 
действия за работата на ТРГ 4 ще бъдат съвместно определени с участниците, така че 
своевременно да бъдат финализирани дискусиите по препоръките, изготвянето и 
обсъждането на Доклад от дейността на ТРГ 4, както и представянето му в МЗХГ.   

Онлай заседанието започна с регистрация в 10:00 ч. и бе официално закрито малко след 
16:00 ч. 

В изпратения до участниците мейл за съгласуване на настоящия протокол е предоставен 
линк, от който да бъде изтеглен видео запис на онлай заседанието, генериран от 
олатформата Zoom.  

УЧАСТВАЛИ: 
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