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Въведение: 
 

Проучването има за цел да подпомогне  процеса по изготвяне на Стратегическия 

план на Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС) в България за 

периода 2021-2027 като информира заинтересованите страни за приложение на 

политики и примери на добри практики.  

Проучването се основава на анализ на различни документни източници: нормативни 

документи (Регламент (ЕС) COM 2018/392); работни документи на Европейската 

комисия (Staff Working Documents), насочени към отделните страни-членки, за да 

подпомогнат разработването на Стратегическия план за приложение на Общата 

селскостопанска политика (ОСП); доклади и становища  на Постоянния комитет за 

научни изследвания в областта на селскостопанските знания и иновационни системи 

(SCAR-AKIS) и на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска 

производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ).; доклади и резултати от изследвания, 

разработени от проектни консорциуми, финансирани от рамковите програми за научни 

изследвания и иновации финансирани по Седма рамкова програма за Научни 

изследвания и технологично развитие (FP7) и Рамковата програма за научни 

изследвания и иновации Хоризонт 2020, както и от други финансиращи организации; 

научни статии, книги и доклади.       

Проучването е разделено в три основни части. Част първа е посветена на това (1) какво 

представлява СЗИСС, кои са нейните актьори и как се очаква да се промени през новия 

програмен период (2021-2026) както и (2) как функционира системата в България през 

настоящия програмен период (2013-2020) . Втората част предлага примери за добри 

практики от други страни-членки, организирани в три основни теми: 1) добри практики 

за стратегическо планиране на СЗИСС; 2) добри практики в сферата на образованието и 

трансфера на знания и 3) добри практики за съветнически услуги и предоставянето на 

подкрепа за иновации в земеделието. Третата част дефинира конкретни препоръки за 

преход от СЗИСС 1.0. към СЗИСС 2.0. в България.  

Проучването отразява позицията на авторския екип като заинтересована страна 

участник в СЗИСС, а именно тази на учени-изследователи, специализирани в социално-

политически и икономически анализи на иновациите. 
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Част 1. Система за знания и иновации в селското 

стопанство (СЗИСС - АКИС): дефиниции, актьори, 

трансформации.  
 

 

 

1.1. Какво представлява СЗИСС, кои са нейните актьори и как се очаква тя 

да се промени през новия програмен период (2021-2026)? 
 

Системата за знания и иновации в селското стопанство в ЕС има а над шестдесет 

годишна история и преминава през множество вариации и реформи, познати под 

различни наименования. До преди около десетина години тази система не се възприема 

като единна, а като съставена от два компонента – Система за знания и информация в 

селското стопанство (Agricultural Knowledge and Information System - AKIS) и от 

Системата за иновации в селското стопанство (Agricultural innovation System - AIS)
1
. 

Според дефинициите, които предлага Световната банка през 2012 г.
2
 , AKIS е: 

„система, която свързва хора и институции, ангажирани с взаимно обучение, които 

заедно създават, споделят и използват технологии, знания и информация, свързани със 

селското стопанство. Системата интегрира производители на селскостопанска 

продукция, преподаватели по селско стопанство, изследователи и консултанти, за да 

се използват знания и информация от различни източници за подобряване на 

благосъстоянието. Земеделските стопани са в основата на този триъгълник на 

знанието.“ AIS от своя страна е дефинирана като: „мрежа от организации, 

предприятия и лица, насочени към въвеждането на нови продукти, нови процеси и нови 

форми на организация в икономическа употреба, заедно с институциите и 

политиките, които влияят върху тяхното поведение и резултати.“  

От тези определения се подразбира, че AKIS е много по-широко дефинирана, но се 

отнася преди всичко до разпространението на знанията и информацията, докато AIS се 

отнася преди всичко до внедряването на знание като основа за иновации. Споровете в 

литературата до колко двете системи се различават и по какво се различават 

продължават и днес. Според едни от водещите изследователи на системите „AKIS е 

фокусирана върху създаването и разпространението на знание, докато AIS е насочена 

освен към създаване и разпространение на знание и към неговото приложение.”
3
  

През 2012 г. Европейската комисия и по-конкретно ГД Земеделие и развитие на 

селските райони (Agriculture and Rural Development) и Постоянния комитет за научни 

изследвания в областта на селскостопанските знания и иновационни системи (SCAR-

                                                           
1
 Hall, A., Janssen, W., Pehu, E., Rajalahti, R., (2006). Enhancing agricultural innovation: How to go beyond the 

strengthening of research systems . Washington, DC: World Bank. 
2
 World Bank (2012). Agricultural innovation systems: an investment sourcebook : Main report (English). 

Agricultural and rural development (ARD) case study. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/140741468336047588/Main-report 
3
 Labarthe, P., Caggiano, M., Laurent, C., Faure, G., & Cerf, M. (2013). Concepts and theories available to 

describe the functioning and dynamics of agricultural advisory services. Learning for the inventory (PRO AKIS 

WP3): Deliverable WP2-1 (Pro AKIS: Prospect for Farmers' Support: Advisory Services in European AKIS; 

WP2: Advisory services within AKIS: International debates). 

http://documents.worldbank.org/curated/en/140741468336047588/Main-report
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AKIS)
4
, който от 1974 г. я консултира в изработването на политиките, стъпвайки на 

разбирането на Световната банка, възприема една от съществуващите абревиатурите – 

AKIS, но и придава по-различно значение, включително променяйки името й от 

система за знания и информация в система за знания и иновации като се опитва да 

интегрира двете системи в една. Така се стига до Системата за знания и иновации 

(Agricultural Knowledge and Innovation System) - СЗИСС, а днес вече говорим и за 

нейните различни вариации СЗИСС 1.0 и СЗИСС 2.0. Промените, които се извършват 

през настоящия програмен период и които се очаква да се задълбочат през новия 

програмен период не се отнасят толкова до наименованието, а до цялостния подход към 

споделянето и обмена на знания и трансформирането им в иновации. Ако в миналото е 

било достатъчно просто да се инвестира в наука, която предоставя крайния си резултат 

на фермерите и други крайни потребители, без те активно да участват във 

формулирането на научния проблем, то днес науката би следвало освен със собствено 

научната и експериментална дейност да се занимава и с непосредственото и постоянно 

опознаване на практическите нужди и с трансформирането им в изследователски 

проблем, на който се търси непосредствено и приложимо иновативно решение, заедно с 

фермерите.   

СЗИСС следва да се разбира като система за обмен на знания и подкрепящи 

услуги, които улесняват този обмен между различни актьори, работещи в селските 

райони или пък чиято работа е свързана с дейности в тези райони. С други думи, 

СЗИСС е мрежа, която свързва актьори с допълващи се знания, за да обменят 

информация, знания и умения по между си, за да са си взаимно полезни като променят, 

надграждат и обогатяват практиките си, или пък като създават напълно нови практики, 

благодарение на този обмен. Цел на СЗИСС е да създава сътрудничества, или 

устойчиви връзки между актьори с допълващи се знания и умения, които да доведат до 

реални практически резултати под формата на съвместни иновации
5
. Както почват 

Доке, Тисенкопф и Бок
6
  не са важни дефинициите които даваме на системата, а 

разбирането, че СЗИСС трябва да функционира като инструмент за управление на 

промяната, инструмент, който помага на селското, горското и рибното стопанства
7
 да 

бъде ориентиран от и да подпомага разрешаването на големите социални 

предизвикателства пред които сме изправени.  

Очакваната промяна е СЗИСС да допринесе за изграждането на националните 

иновационни екосистеми (чл.102 от Регламента). И докато в настоящия период в много 

страни-членки преобладават СЗИСС от типа 1.0, т.е. системи насочени по-скоро към 

разбиране на проблемите и към самостоятелно производство на знания и практики от 

страна на различните актьори (това са така наречените „фрагментарни“ и или „слаби“ 

системи – виж по-надолу за тях), то през следващия период 2.0. фокусът ще бъде 

насочен не просто към производството и обмена на тези знания, а към конкретни 

                                                           
4
 EU SCAR (2012). Agricultural knowledge and innovation systems in transition – a reflection paper. Достъпен 

на: https://scar-europe.org/images/AKIS/Documents/AKIS_reflection_paper.pdf.  
5
 Наша адаптация на дефиницията на СЗИСС, създадена от проект PROAKIS, достъпен на: 

https://430a.uni-hohenheim.de/pro-akis 
6
 EU SCAR (2012) Agricultural knowledge and innovation systems in transition – a reflection paper. Достъпен 

на: https://scar-europe.org/images/AKIS/Documents/AKIS_reflection_paper.pdf.; p.26 
7
Навсякъде в доклада, където се споменава селско стопанство следва да се разбира земеделие, 

животновъдство, горско стопанство, рибно стопанство и аквакултури. За краткост на изказа ще се 

използва само селско стопанство.  

https://scar-europe.org/images/AKIS/Documents/AKIS_reflection_paper.pdf
https://scar-europe.org/images/AKIS/Documents/AKIS_reflection_paper.pdf
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сътрудничества между актьорите, водещи до реални иновативни резултати в 

практиката. С други думи, ССЗИ 2.0 трябва да заработи много повече като мрежа от 

взаимосвързани части, отколкото като съставена от отделни части, които само 

формално/ официално и отдалечено поддържат връзки по между си. ССЗИ 2.0 трябва да 

отразява техническия, социален и организационен аспект на сътрудничеството, така че 

да осигурява възможност за включване и участие на актьори с различни знания, умения 

и практики, разполагащи с различни ресурси. Следният сравнителен анализ, изготвен 

от Постоянния комитет за научни изследвания в областта на селскостопанските знания 

и иновационни системи (SCAR-AKIS) още през 2012 г. очертава разликите между двете 

форми на системата (01 и 02), базирайки се на мотивационните фактори при 

провеждане на изследвания в селското стопанство. Анализът посочва, че 

изследванията, ориентирани от научен проблем и свързаните с тях инструменти за 

разпространение на знания се отнасят до така наречения „линеен“ модел за обмен на 

знания и се асоциират със състоянието и начина на функциониране на СЗИСС 1.0. 

Изследванията, ориентирани от необходимостта от промяна и иновации, в които 

фермерите
8
 играят ключова роля, не само като потребители, а като съ-създатели (co-

creators) стои в основата на СЗИСС 2.0. 

 

Tаблица. 1 Сравнителен анализ на мотивацията за провеждане на изследвания и 

създаване на нови знания в Селското стопанство
9
 

 
Елементи на 

сравнението 

Изследвания, ориентирани от 

научен проблем 

Изследвания, ориентирани от 

потребности за промяна и 

иновации 

Стимул да създадеш 

ново поле/ ново 

знание  

Нова научна област, която 

може да допринесе за 

решаването на социален 

проблем или да отговори на 

съществуващ в науката въпрос 

Съществуващ в обществото проблем, 

който може да бъде разрешен от ново 

изследване или нова идея 

Участие на 

ползватели на 

знанието  

Във фаза демонстрация на 

знанието чрез 

разпространението му 

При формулирането на проблема и 

създаването на план за 

разрешаването му и по време на 

цялостния изследователски процес 

Критерии за качество Научни критерии Полза за сектора, до който се отнася 

или за региона 

Фокус Изследователски организации Мрежа от изследователски, 

потребителски и фермерски 

организации 

Модел на 

разпространение 

Линеен  (с фокус върху 

отделните участници в СЗИСС 

и техните организации и 

стандарти) 

Системен, мрежови (с фокус върху 

хоризонталните взаимодействия) 

Тип подкрепящи 

политики 

Научно-изследователски 

политики 

Политики в подкрепа на иновациите 

Икономически Макро-икономика Иновационни системи 

                                                           
8
 В доклада под „фермер“ и ,,производител“ следва да се разбира всеки производител на селскостопанска, 

горска и рибна (включително аквакултури) продукция.  
9
 EU SCAR (2012), Agricultural knowledge and innovation systems in transition – a reflection paper, Brussels. 
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мащаб 

Финансиране Предимно публично Публично-частни партньорства с 

висока степен на възвръщаемост 

Ролята на 

Европейския съюз  

Търси се ефект от мащаба чрез 

пан-европейски предимно 

научни мрежи с цел 

стимулирането на европейски 

изследователски пазар и 

хармонизация на 

изследователската 

инфраструктура 

Стимулира обмена и връзките на 

сътрудничество между участниците в 

СЗИСС чрез инструментите на ОСП, 

подкрепящи създаване на мрежи с 

участието на фермери 

Типични примери от 

съществуващата в 

ЕС практика 

Хоризонт 2020, Съвместни 

програмни инициативи, някои 

ЕРА-Нет проекти  

ЕПИ-Агри, ВОМР-МИГ, Хоризонт 

2020 проекти, изискващи участие на 

множество актьори и др. 

    

Oт публикуването на този доклад са изминали почти 10 години, a през този период 

системите на държавите членки на ЕС са подложени на периодичен анализ и 

категоризация от страна на различни проекти, финансирани от рамковите програми за 

наука и иновации на ЕС. Един от тези проекти е PROAKIS.  В докладите си, 

публикувани през периода 2015-2016 г. 
10

, екипът на проекта показва, че в Европейския 

съюз няма единен модел за функциониране на СЗИСС. Този извод потвърждава през 

2021 г. и наследникa на PROAKIS – проектът i2Connect
11

. Системите за обмен на 

знания са силно зависими от националните и регионални контексти, реално не могат да 

бъдат детайлно сравнявани, но могат да бъдат съизмерени от гледна точка на това кои 

са актьорите, които участват в тях и колко силни са връзките които изграждат по между 

си. Двата проекта използват два бинарни критерия (силни - слаби и интегрирани - 

фрагментарни системи), за да очертаят картата на знанието и иновациите в Европа. 

Като силни са определени СЗИСС, в които важна роля заемат влиятелни чрез знанието, 

опита и позицията си актьори, които най-често функционират на  на национално ниво, 

които развиват, подкрепят и прилагат системата от знания (например TEAGASC в 

Ирландия). Силна система още означава, че за функционирането й се отделя специално 

финансов ресурс, например за да се поддържа и развива дейността на съветническите
12

 

структури в земеделието, за развитие на изследвания и обмен. Силна система още 

означава, че знанията достигат до фермерите и, че те използват тези знания в 

практиката и участват в създаването им. Обратно, като „слаби“ се характеризират 

системи, в които липсват горните характеристики, в които актьорите са свързани, но 

само формално, което означава и, че са фрагментарни, а не интегрирани. 

Фрагментарните системи се характеризират и с множество малки под-мрежи (например 

агро-бизнес – частни консултанти, които не са свързани с университетите и 

институтите), които функционират паралелно в тях, без да си взаимодействат по 

същество. При фрагментарните системи тези по-малки мрежи, но и цялата система се 

характеризират с липсваща или слаба координация по между си, а често и се 

                                                           
10

 Knierim, A., Boenning, K., Caggiano, M., Cristovao, A., Dirimanova, V., Koehnen, T., Labarthe, P. & Prager, 

K. (2015). The AKIS concept and its relevance in selected EU member states. Outlook on Agriculture 44(1), 29-

36. 
11

 https://i2connect-h2020.eu/resources/akis-country-reports/ 
12

 Съветнически и консултантски ще бъдат използвани като синоними в този доклад. 
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конкурират за ресурси по между си. Интегрираните системи, най-често имат специално 

координационно звено (обикновено публична организация), което координира работата 

между отделните участници, получават специална политическа подкрепа, като 

дейността им е интегрирана в националните селскостопански и иновационни политики, 

в които обмена на знания и иновации заема ключова роля. И накрая, при силните и 

координирани системи има съдържателни измерими индикатори, показващи връзките 

между отделните участници (виж  част две за отделни примери за добри и лоши 

практики). Например, не е важно колко обучения за фермери са организирани по 

дадена мярка, нито колко фермера са ги посетили, а каква е връзката между 

обучаващия и онзи, който е произвел знанието, на което фермерите се обучават, от една 

страна, а също и как фермерите използват полученото знание в последствие и как са 

участвали в неговото създаване. С други думи, ако обученията могат да се приемат като 

форма на обмен на знания, то този обмен не се възприема като еднократен акт, а като 

процес, който се проследява във времето, за да се установи как знанието се 

трансформира в иновация.  Фермерите са централен актьор в СЗИСС, но далеч не 

единственият. Тук попадат всички актьори, които по някакъв начин участват в 

хранителните вериги (food chains). През 2012 г. Постоянният комитет за научни 

изследвания в областта на селскостопанските знания и иновационни системи (SCAR-

AKIS) дефинира по следния начин актьорите в системата и връзките между тях (Фиг.1).  

Въз основа на тази диаграма, бихме могли да групираме актьорите в четири големи 

взаимосвързани групи, като обединяващото звено – ядрото свързващо всички тях и 

представляващо една от групите актьори са фермерите. Без тях системата не би могла 

да функционира. Следващата група обхваща три различни, но много тясно 

взаимосвързани актьора и това са изследователите в научните институти, 

преподавателите във висшите и средните училища и техните студенти и ученици и 

съветниците в публичните и частните консултантски офиси. Тези трима актьора са 

наистина различни, но без съветниците, изследователите трудно могат да достигнат до 

фермерите и да внедрят научните си резултати. Много от изследователите пък са и 

преподаватели и обучават поколения студенти, така че да има една обща база от 

знания, която да бъде надграждана в годините с резултати от изследвания. Третата 

група актьори бихме могли да наречем „обслужваща“ от гледна точка на фермерите, 

защото те стоят на „входа“ и на „изхода“ на фермите. На „входа“ са доставчиците на 

торове и семена, на машини и технологии, а на „изхода“ – преработвателите, 

търговците и потребителите. Често мултифункционалните ферми съвместяват и тези 

функции, но в класическия случай фермерите не биха могли да функционират без това 

„обслужващо“ звено в системата.  
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Фиг. 1: Диаграма на СЗИСС (2012) показваща актьорите, които директно са 

свързани с функционирането на системата 

            

  

Източник: 
1
 EU SCAR (2012), Agricultural knowledge and innovation systems in transition – a reflection 

paper, Brussels, стр. 11 

Четвъртата група актьори извършва също услуги в подкрепа на фермерите, тогава 

когато те се нуждаят от банкови заеми, от счетоводство, от комерсиализация на 

дейността си, но и когато информацията за дейността им трябва да бъде разпространена 

от медиите и да стигне до гражданите и да бъде подкрепена от тях.  Тази архитектура 

от актьори и взаимоотношения ще остане почти същата през новия програмен период, 

но с много по-изразен акцент върху това не кой от актьорите в какво е специализиран и 

кога се намесва в хранителната верига, а как може да подпомага потребностите на 

фермера в целия прoцес и заедно с него да създава решения на практически проблеми. 

За да насочи вниманието към тази качествена промяна фокусирана върху 

сътрудничеството, а не върху специализацията, както и върху практическия резултат от 

употребата на знание, а не върху неговото съществуване, ЕПИ-АГРИ изготви следната 

схема на новата СЗИСС (фиг.2). Качествената промяна означава на първо място да се 

постави фокус върху ключовите дейности, които трябва да върши всяка СЗИСС, за да 

бъде ефективна и действително да извърши прехода от СЗИСС 1.0 към 2.0: 
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Фиг.2: СЗИСС 2.0.- необходими ключови действия 

 

Източник: Наша адаптация на ЕПИ-АГРИ диаграмата на СЗИСС 2.0.
13

 

Успешното изпълнение на тези четири дейности може да се възприеме като дефиниция 

на това какво означава ефективна СЗИСС 2.0. Преди да разгледаме по-подробно тези 

четири действия, както и препоръките, които Комисията отправя към страните членки 

за успешното им изпълнение трябва да посочим, че Регламентът за подготовка на 

Стратегическите планове за приложение на ОСП (Регламент (ЕС) COM 2018/392) 

нормативно изисква от страните членки да операционализират тези дейности  в 

политически решения и конкретни мерки. Фиг. 3. Илюстрира кои са конкретните 

членове в Регламента, които директно адресират действията, необходими във връзка 

със СЗИСС, които трябва намерят място в стратегическия план. 
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 Материалът е достъпен на: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-

agricultural-knowledge-and 

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-knowledge-and
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-knowledge-and
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Фиг.3: Преглед на съответните разпоредби на СЗИСС-AKIS според Регламент 
COM(2018) 392  

 

 
 

Източник: Наша адаптация по EU SCAR AKIS (2019), Preparing for Future AKIS in Europe. Brussels, 

European Commission., p. 22 

 

В диаграмата на Фиг.3 , Чл. 5 от Регламента се отнася до постигане на общите цели на 

ОСП, а именно:  

А) да насърчи развитието на интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор 

на селското стопанство и да гарантира продоволствената сигурност;  

Б) да подкрепя грижите за околната среда и действията в областта на климата и 

да допринася за постигане на целите на Съюза, свързани с околната среда и климата;  

В) да укрепва социално-икономическата структура на селските райони.   

Този член се отнася и до постигане на „междусекторната цел за модернизиране на 

сектора чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в 

селското стопанства и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма 

степен.“ Така развитието на СЗИСС се оказва сред ключовите цели на ОСП в 

следващия период.  

СЗИСС е специално упомената в още шест разпоредби на регламента. Чл. 13 адресира 

директно консултантските услуги. Консултантските услуги в областта на селското 

стопанство обхващат икономическите, екологичните и социалните аспекти и 

осигуряват актуална технологична и научна информация, разработена в областта на 

научните изследвания и иновациите. Те следва да бъдат част от взаимосвързаните 

услуги, предоставяни от консултантите в селското стопанство, изследователите, 

организациите на земеделски стопани и други заинтересовани лица, които съставляват 

СЗИСС (чл.13.2). Консултантските услуги се отнасят до всички изисквания, условия и 
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задължения в областта на управлението, които се прилагат по отношение на 

земеделските стопани и останалите бенефициенти, определени в стратегическия план 

по ОСП, включително изискванията и стандартите съгласно предварителните условия и 

условията за схеми за подпомагане, както и информацията относно финансовите 

инструменти и бизнес плановете, установени в стратегическия план по ОСП; (а), 

управлението на риска (г), подпомагането на иновациите, по-специално за подготовката 

и изпълнението на проекти на оперативните групи в рамките на Европейското 

партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (д), 

както и разработването на цифровите технологии в селското стопанство и селските 

райони (е).  Чл. 71 експлицитно насърчава сътрудничеството между минимум два 

субекта с допълващи се знания под формата на Оперативни групи (ОГ) или в рамките 

на ЛИДЕР съвместни проекти. Подкрепата за тези сътрудничества може да стигне до 7 

годишен период.  Чл. 72 е специално посветен на обмена на знания и информация. Чрез 

него се разрешава на държавите членки да подпомагат финансово като покриват до 

75% от разходите за обмен на знания, когато тези дейностите са насочени към 

изпълнение на някоя от целите, посочени в чл. 6. от Регламента и когато са 

предварително заложени в стратегическите планове и съответстват на описанието на 

СЗИСС – част от плана. Този член предвижда и специално подпомагане за създаване на 

консултантски услуги, както и специални условия за осигуряване на достъп до и обмен 

на знания и прилагане на иновации в най-отдалечените райони. Чл. 113 формулира 

изискването за създаване на национални мрежи за ОСП, чийто представители ще 

формират европейската мрежа за ОСП. Става дума за координационен орган, който ще 

обхваща всички участници от СЗИСС, който трябва да бъде създаден най-късно 12 

месеца след одобряването на националния стратегически план. Целта на мрежата е: 

„работа в мрежа на организации и администрации, консултанти, научни работници и 

други участници в процеса на иновации в селското стопанство и развитието на 

селските райони на национално равнище.“ Буква „г“ от този член експлицитно визира 

отново насърчаването на иновациите и подпомагането на включването на всички 

заинтересовани страни в процеса на обмен и изграждане на знания, а букви „д“ и „е“, 

„ж“ експлицитно визират насърчаването на сътрудничество между актьорите от 

СЗИСС, включително и трансгранично. Този член експлицитно обръща внимание 

върху включването в СЗИСС на нововъзникнали колективни форми на сътрудничество 

като оперативните групи, тематичните мрежи и проектите с участие на множество 

актьори, финансирани по програма Хоризонт 2020 и нейният наследник Хоризонт 

Европа. Целта е техният опит да бъде разпространен, така че да подпомогне 

създаването на нови колективни актьори, както и да бъде надграден.   

Чл.114, последният член от Регламента, който според диаграмата има пряко отношение 

към функционирането на СЗИСС, се отнася до ЕПИ-АГРИ. По силата на този член 

Комисията учредява партньорството за иновации с цел насърчаване на иновациите и 

обмена на знания. ЕПИ-АГРИ подпомага СЗИСС чрез свързване на политиките и 

инструментите за ускоряване на иновациите. В частност чрез ЕПИ- АГРИ:  

а) се създава добавена стойност чрез по-добро свързване на 

научноизследователската дейност и селскостопанската практика и се насърчава по-

широкото използване на наличните иновационни мерки;  

б) се установяват връзка между участниците в областта на иновациите и 

съответните проекти;  
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в) се насърчава по-бързо и по-широкообхватно прилагане на новаторските 

решения в практиката; и  

г) се информира научната общност за нуждите от изследвания в полза на 

селскостопанската практика.   

За да се изпълнят всички тези разпоредби на регламента държавите-членки трябва да 

изготвят Стратегически планове за развитието и дейността на СЗИСС, които от своя 

страна да залегнат в Стратегическите планове за ОСП.  За целта е важно да се разбере 

какво по-точно се крие зад четирите дейности, илюстрирани на Фиг.2, които един 

ефективен СЗИСС 2.0 трябва да извършва. 

 

 Дейност 1.: Подобряване на потоците от знания и укрепване на връзките 

между научните изследвания и практиката.  

Тази дейност се вменява на СЗИСС, заради забелязаната от различни изследвания през 

последните 10 години нарастваща „приватизация на знания“ и нещо още по-

тревожно – нарастваща зависимост на фермери от комерсиални/ търговски 

решения за техните проблеми
14

. С други думи фермерите все по-малко търсят 

публични услуги и все повече са търсени от частните консултанти срещу заплащане, за 

да получат знание или директно решение на техния проблем, което иначе биха могли 

да получат безплатно или субсидирано чрез сътрудничество с публичните 

консултантски служби, действащи на национално или регионално и местно ниво.  

Постоянният комитет за научни изследвания в областта на селскостопанските знания и 

иновационни системи (SCAR-AKIS) посочва като примери следните възможни 

решения да бъде ограничено комерсиалното предлагане на знание: 

 

 чрез насърчаване, заплащане и кариерно развитие на учени за техни постижения, 

приложени в практиката; 

 възлагане на задачи на учените за създаване на практически решения, които са 

лесно и директно приложими в практиката; 

 стимулиране на учените да създадат и/или участват във вече създадени форуми 

на практици (срещи на асоциациите на производителите и др. подобни), където 

да проследяват по-добре нуждите им и актуалните им проблеми.  

 организирането на повече демонстрации във ферми, където да се стимулира 

обмена на нужди, знания и възможни решения; 

 организиране на специфични обучения за изследователи за приложение на 

interactive innovation approach. 

 ОСП мрежата трябва да подпомага процеса на обмен на знания между науката и 

практиката като работи едновременно и заедно и с двете страни; 

 думата иновация не трябва да плаши, сама по себе си тя не е цел а резултат, 

който често е неочакван. Целта е сътрудничеството да решава конкретен 

проблем, възникнал в практиката. За целта натрупания опит на ЕПИ-АГРИ е 

много важен и една от задачите на ОСП мрежата ще бъде да проучи вече 

известния опит и да подбира онова от него, което може да бъде адаптирано в 

местни контекст и да го разпространява (cross-fertilization).  
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 Дейност 2: Укрепване на всички консултантски услуги в 

стопанствата и насърчаване на взаимовръзката им в рамките на 

СЗИСС 

 

Съветническите служби представляват особено важно звено в СЗИСС, тъй като те 

контактуват пряко с фермерите и представляват ключов инструмент за връзка между 

знание и практика. Тяхната свързаност с останалите участници в Системата обаче не 

винаги е добра. Не винаги е ясно какви знания използва съветникът, къде и от кого те 

са произведени, сигурни и проверени ли са като източник. Освен това обновяването на 

знанието в съветническата мрежа също е под въпрос. Съветниците имат нужда на 

регулярна база да обновяват знанията си за новите технологии, за управлението на 

фермите, за възможните форми на сътрудничество и за ползите от дигитализацията. 

Тяхната функция не би следвало да е съсредоточена основно върху помощта за 

кандидатстване по мерки от ПРСР, а върху решенията, които фермерите взимат на 

технологично – продуктово и процесно ниво.   

В тази връзка Постоянният комитет за научни изследвания в областта на 

селскостопанските знания и иновационни системи (SCAR-AKIS) препоръчва следните 

възможни мерки: 

 

 Финансиране на сътрудничество между учени и съветници, за да участват 

последните в процеса на разработване на иновации, в различните му фази; 

 Специфични тематични обучения за съветници; 

 Срещи между съветници от различни страни, за да обменят опит и знания. 

Използване на репозиториумите от знания и други инструменти, предназначени 

за съветници, създавани от проекти, финансирани от програма Хоризони 

Хоризонт Европа; 

 На съветниците трябва да се вменят и някои нови функции, като например да 

събират и систематизират събраните от фермери потребности (needs) и да ги 

споделят с другите участници в системата  и така да осъществят услуги в помощ 

на разработването на иновации; 

 Съветниците трябва да бъдат обучавани и да действат като innovation brokers/ 

facilitators, т.е. да подпомагат включването на фермерите в мрежи за подготовка 

и кандидатстване за създаване на оперативни групи или на проекти с участието 

на множество актьори; 

 Съветниците трябва да бъдат подпомогнати и окуражени да участват в събития, 

организирани от съществуващи проекти и групи и от тях да се изисква да 

споделят резултатите, за които са научили с другите участници в системата. 

 Съветниците трябва да бъдат обучени за методите на иновациите, както и за 

редица технически въпроси и въпроси, свързани с устойчивостта. Трябва да се 

инвестира в инструменти и мрежи, които подпомагат тяхната работа (например 

създаване на бек офис, служба за подкрепа на иновациите). Те трябва също така 

да имат достъп до редовен обмен на знания и консултантски мрежи, за да се 

гарантира тяхната квалификация. ; 
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 Мрежите на ОСП следва да събират и обменят знания от иновационни проекти и 

мрежи, да свързват свързаните с тях участници заедно и да разпространяват 

резултатите и материалите от проектите до всички участници в СЗИСС; 

 Резервоарите на знания под формата на ЕПИ-АГРИ базата с данни, сайтовете на 

текущи или приключили проекти финансирани по програма Хоризонт и други 

подобни се създават на равнище ЕС като допълващ ресурс, но също така имат 

роля за на национално или регионално равнище;  

 Изследователите следва да бъдат стимулирани да създават положително 

въздействие за практиката, извън рамките само на академичните среди. 

 

По време на проведения между 16 и 18 септември семинар на ЕПИ-АГРИ, посветен на 

СЗИСС 2.0., специално внимание е отделено върху изясняване на фокуса върху 

работата на съветниците/ консултантите
15

. Експертката по политиките (policy officer)  

Инге Ван Оост от ГД ,Земеделие и развитие на селските райони на ЕК, която стои в 

основата на дефинирането на СЗИСС 2.0.  и на ЕПИ-АГРИ изрично уточнява, че 

интеграцията на съветниците е съществена част от СЗИСС. Чл. 72 от цитирания вече 

Регламент задава насоките за това как да бъде финансирана дейността на 

консултантите, а чл. 13 обяснява тяхната роля и задължения. Г-жа Оост подчертава, че 

всички съветници трябва да бъдат интегрирани в рамките на СЗИИ по приобщаващ 

начин и да могат да предоставят съвети по икономически, екологични и социални 

измерения. Това трябва да бъде възможно благодарение на наличието на съвременни 

технологии и научна информация чрез СЗИСС. Консултантите трябва да са 

безпристрастни и да могат да предоставят подкрепа за иновациите, особено да 

подготвят и подпомагат изпълнението на ОГ на ЕПИ-АГРИ. В същото време това ще 

бъде начин за повишаване на квалификацията на съветниците и за популяризиране на 

резултатите от ОГ сред клиентите на консултантите. В рамките на Стратегическите 

планове и на новата ОСП ролята на консултантите става все по-широка и по-

задълбочена. Те ще имат свободата да въвеждат и нови теми за консултиране и да 

създават мрежи за обучения както в рамките на страната, така и в чужбина. Два са 

ключови инструмента за постигане на тази цел – чрез създаването на иновационни 

центрове, които предоставят подкрепа за иновации и чрез Хъбове (Digital knowledge 

hub) на знанието, които осигуряват специализирана подкрепа за консултантите. 

Експертката от комисията специално подчерта, че ролята на съветниците не трябва да 

приключва с попълването на документите за кандидатстване. Те трябва да работят с 

фермерите през целия жизнен цикъл на иновационния проект - от улавянето на идеи 

отдолу нагоре на местно ниво. Съответно, за привличане на съветниците трябва да 

бъдат положени специални усилия. Например, очакванията към държавите-членки са 

да създадат регистър на съветниците с информация за това колко на брой са в страната, 

къде работят, с какъв профил са, какви услуги предоставят. Г-жа Оост привлича 

вниманието и върху това,  че за да бъдат привлечени съветниците, те трябва да бъдат 

мотивирани / заинтригувани, например може да им се предложат специализирани 

курсове за обучение, да им се заплати времето, което прекарват в срещи, за да 

консултират практиците, да им се осигурят възможности за връзка със съществуващи 
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форми на интерактивни иновации – приключили и текущи национални и европейски  

проекти с участието на множество актьори, интерактивни групи, тематични мрежи. 

Отговорниците в координационното звено на националните СЗИСС трябва да създадат 

този регистър и да подготвят план за ангажиране, задържане и развитие на 

съветническите услуги. В рамките на семинара, Г-жа Оост  изрично изтъква 

изискването, че Стратегическите планове за СЗИСС трябва да съдържат подробна 

информация за начина на работа на съветниците (Създаване на платформа за 

съветнически услуги), изследователите и връзката им се фермерите, както и за 

структурата и начина на функциониране на ОСП мрежата и начина на взаимодействие 

и координация между всички участници. 

 

 Дейност 3: Засилване на между-тематичните и трансграничните 

интерактивни иновации 
 

Съвместните или интерактивни иновации са ключовият инструмент за свързване на 

актьорите в СЗИСС и за обмена на знания. В тази дейност основно трябва да бъдат 

мобилизирани ОГ по ЕПИ-АГРИ както и проекти с участието на множество актьори 

които могат да споделят опита и знанията си от обмен на знания и сътрудничество, от 

създаване на съвместни иновации и от търсене на възможности за включване в транс-

национални съвместни иновации. Както ОГ, така проектите с множество участници 

могат да се включат с много и разнообразни дейности в разпространяването на подхода 

за съвместни иновации. Този подход е залегнал в изпълнението на деветте цели на 

ОСП
16

), поради което той трябва да стане широко прилаган и добре познат инструмент 

за работа. Всеки друг актьор, който може да сподели знания и практики в областта на 

съвместните иновации или пък иска да научи за тях, за да ги прилага трябва да бъде 

обхванат от този тип дейности. ОГ биха могли да се включат в изключително 

разнообразни дейности, свързани с изпълнението на 9-те стратегически цели: те могат 

да създават нови продукти, услуги и практики, да се ангажират в пилотни проекти, в 

създаването на нови вериги за доставки, да се присъединяват към проекти за опазване 

на околната среда или в действия, насочени към климатичните промени и много други.  

Очакванията към ОГ, предвид натрупания опит в съвместни иновации, са те да 

предлагат иновативни решения, така че да бъдат изпълнени специфичните ОСП цели 

на страната.  Създаването на центрове за подкрепа на иновациите в селското 

стопанство е друг пример за операционализация на тази дейност. Тези центрове трябва 

да функционират като центрове за обслужване на „едно гише“ за да улавят нуждите и 

иновативните идеи на фермерите/лесовъдите и за да ги подпомагат да се свържат с 

подходящи партньори, да почерпят опит от сходни вече реализирани проекти или пък 

да се свържат с консултант.  
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 Дейност 4: Подкрепа за цифровия преход в селското стопанство.  

Цифровизацията вече е реалност в селското стопанство, а ролята й ще се усилва. 

Едновременно с позитивните ефекти върху развитието на селското стопанство и 

селските райони, тя поражда главно две негативни последствия: 1) неравенства в 

достъпа и употребата на дигитални средства; 2) намаляване на заетостта в селското 

стопанство. Съветническо-консултантските услуги са тези, на които се разчита да 

работят за намаляване на дигиталните неравенства сред фермерите, както и да 

въвеждат практики по по-добра употреба на съвременните технологии. Очакванията на 

Комисията са, в рамките на СЗИСС университетите и училищата да съдействат за 

намаляване на неравенствата в уменията и знанията за употреба на нови технологии. 

Всички актьори в системата са в процес на дигитализация, което означава, че самата 

система се дигитализира. Тя обаче трябва да стане свързана, като актьорите 

непрекъснато обменят ресурси по между си. За да се увеличи максимално 

положителният принос на цифровизацията за актьорите в селското стопанство и 

селските райони свързани в СЗИСС, е необходим цялостен подход, който да съчетава 

инвестиции в знания и в благоприятна среда. Тук отново ОГ, особено онези работещи 

по цифрови иновации ще играят много важна роля при споделяне и внедряване на 

знания и опит, както и цифровите хъбове в селското стопанство.  

 

1.2. Как функционира СЗИСС в България?  
  

Най-малко три доклада
17

, разработени от различни екипи в рамките на последните 

пет-шест години предлагат анализ на състоянието на СЗИСС в България. Два 

документа, изработени от Европейската комисия, специфични за всяка страна- членка 

също съдържат  информация за СЗИСС в страната: Работният документ на ЕС 

публикуван, за да улесни подготовката на стратегическия план за ОСП и 

Фактологичният лист
18

 (factsheet), който  Комисията подготвя, за да насочи вниманието 

на всяка страна членка към силните и слаби места в селското стопанство, така че 

страните да подготвят по-добре своите стратегически планове, с които да адресират 

деветте общи цели на ОСП и конкретните цели, специфични за всяка страна.  В първия 

по време доклад, който обхваща периода от първия програмен период 2007-2013г. се 
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 Нямаме претенции за изчерпателно проучване на всички доклади засягащи функционирането на 

СЗИСС. Тук  анализираме изводите основно от два от тях, а третият е само частично използван. 
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PROAKIS project. PROAKIS project/ Аграрен университет; Todorova, I. (2021) AKIS and advisory services 
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служба за съвети в земеделието; Башев, Х., М. Михайлова (2019) Анализ на състоянието на системата за 
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Селскостопанска академия. Тук по-специално ще разгледаме двата първи доклада. 
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 Работен документ на службите на Комисията Препоръки на Комисията относно Стратегическия план 
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policy/cap-strategic-plans_en; Analytical factsheets for Bulgaria. Nine objectives for the future common 
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обръща внимание преди всичко на структурата на системата, т.е. кои са актьорите 

включени в нея, а именно Министерството на земеделието и храните, Националната 

служба за съвети в земеделието (НССЗ), селскостопанските научни институти и 

университети, включително частни консултантски фирми и неправителствени 

организации, фермери и фермерски организации и други актьори (Фиг.4). В доклада се 

разглеждат и взаимоотношенията между актьорите в системата като се отбелязва, че 

силни връзки съществуват само между министерството и организациите, чийто 

принципал е то – Фонд Земеделие и НССЗ и ССА. Подчертава се, че връзките на тези 

държавни структури с научно-изследователските и образователни структури са слаби. 

Специално се подчертава необходимостта държавните структури да заработят по-

прозрачно, за да направят сътрудничеството между актьорите в системата възможно. 

Дават се примери с често сменяща се нормативна уредба и неясни правила за оценка и 

подбор, при това след като наредбите за определени мерки за подпомагане вече са били 

обнародвани.  В доклада се обръща специално внимание върху неравностойните 

условия на труд, в които са поставени частните и публичните консултанти, 

предизвикващи изтичане на експертен потенциал от публичните към частните 

консултантски структури. Неравнопоставеността се дължи на хроничния недостиг на 

финансиране в публичните консултантски служби, което кара консултантите да 

извършват дейността си само в офисите и ги лишава от възможност за посещения на 

фермите. Освен за неравнопоставената конкуренция между съветниците, 

потвърждаваща забелязания и от Комисията проблем за „приватизация на знанието“ 

докладът сигнализира и за липса на връзки между много от актьорите, като например 

между неправителствените организации и съветническите структури. Данните от този 

доклад дават основание на консорциума, разработил проекта PROAKIS да позиционира 

състоянието на СЗИСС в България сред страните, чиято система нито е съвсем 

интегрирана, нито съвсем слаба.  

 

Фиг. 4: Системите за знания и иновации в Европа (2014) 
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Източник: Knierim, Preger Agricultural Knowledge and Information System in Europe: Weak or Strong, 

Fragmented or Integrated, FP7 PROAKIS project, p.4 

Наследникът на проекта PROAKIS – проектът i2Connect актуализира данните за 

СЗИСС в Европа спрямо състоянието им през настоящия програмен период 2014-2020, 

засега само под формата на доклади за отделните страни. Сравнението между тях 

предстои, затова не може към този момент да се каже дали България продължава да 

заема същото мястото в диаграмата. Докладът за страната започва с констатацията за 

силно деформираната структура на стопанствата в България, където 2/3 от всички 

земеделски стопанства представляват малки ферми (под 2ха), обработващи едва около 

1,8 % от обработваемите площи, а 4,7% от всички регистрирани производители на 

селскостопанска продукция обработват над 50 ха или 85% от обработваемата земя. Тази 

структура на стопанствата пряко рефлектира върху потока от знания и нагласите към 

иновации като оставя извън техния обхват множество микро и малки фермери, които 

нямат капацитет да се включат в мрежи. Структурата на стопанствата рефлектира и 

върху консултантските услуги – малкият брой големи ферми, обработващи най-голямо 

количество земя използват частни консултантски услуги (много често in-house), докато 

почти всички останали фермери разчитат на публичните консултантски услуги като по 

този начин се натоварват несъразмерно публичните структури.  В доклада за България, 

изработен в рамките на проекта i2Connect, СЗИСС е описана доста по-разгърнато (в 

сравнение с описанието, изготвено по проект PROAKIS), като в нея са включени вече и 

актьори, създадени чрез подкрепата на настоящата ПРСР, като ОГ например или като 

проектите и мрежите с участие на множество актьори, финансирани по рамкови 

програми (виж по-надолу Фиг.5 и Фиг.6, представящи съответно структурата на 

СЗИСС очертана към 2014-2015 г. и тази от периода 2020-2021). Както и предходния 

доклад и този обръща централно внимание на съветническите структури като 

подчертава, че те се създават в страната през пред-присъединителния период, но че са 

основно насочени към подготовка на документация за кандидатстване по различни 

мерки от ПРСР. Тази специфика на работата на съветниците – да бъдат концентрирани 

основно върху подготовка на проектна документация за кандидатстване по конкретни 

мерки се подчертава и доклада, изготвен от учените от Института по аграрна 

икономика.. За разлика от PROAKIS, докладът за СЗИСС, който посочва 

Министерството на земеделието и горите и специализираните му администрации, в т.ч. 

и Службата за съвети в земеделието като координационно звено на Системата
19

, по-

новият доклад посочва, че в България СЗИСС няма специално координационно звено и 

предстои да бъде създадено такова „подобно на Националната селска мрежа - 

координационно звено в структурата на МЗХГ“ 
20

. Посочва се също, че процесите и 

практиките на взаимодействие между актьорите в системата не са обект на специално 

управление и не се проследяват и че, това вероятно ще се случи със създаването на 

координационно звено за управление на СЗИСС.    

                                                           
19

 Knierim, A., Boenning, M., Cristovao, A, Dirimanova, V. , Koehnen, T., Labarthe, P. and K. Prager. (2015) 

The AKIS concept and its relevance in selected EU member states. Outlook on Agriculture, vol. 44(1)P.35 doi: 

10.5367/oa.2015.0194 
20

 Тук има някакво разминаване, тъй като НСМ не е структура - част от МЗХГ. В този смисъл не става 

ясно, дали координационното звено на СЗИСС ще има статут подобен на този на НСМ или ще бъде част 

от административната структура на МЗХГ. 
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Фиг. 5 Структура на СЗИСС, изработена от проекта PROAKIS (2014-2015)

 

Източник: Derimanova, V. (2014) AKIS and advisory services in Bulgaria. Report for the AKIS inventory (WP3) of the 

PROAKIS project. PROAKIS project/ Аграрен университет 

Фиг. 6 Структура на СЗИСС изработена от проекта i2Connect (2020-2021) 

 

Източник: Todorova, I. (2021) AKIS and advisory services in Bulgaria. Report for the AKIS inventory (Task 

1.2) of the i2Connect project. i2Connect project/ Национална служба за съвети в земеделието 
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Докладът по проект i2Connect за функционирането на СЗИСС действително представя 

по-разгърната структура на системата, в която фермерите изглежда са по-добре 

интегрирани. Докладът посочва, че това се случва главно благодарение на публичните 

и частни консултанти и на изследователи от институтите на ССА. В заключението се 

посочва, че СЗИСС в България са представени основно от НССЗ и изследователските 

центрове (публични доставчици на консултантски услуги), консултантски организации 

и асоциации на производители (частни доставчици на консултантски услуги). 

Експертите на НССЗ и научните изследователи (от Селскостопанската академия и 

университетите) предоставят предимно консултации на дребните и средните 

производители, докато частните доставчици на консултантски услуги често работят и 

предоставят услуги на едрите стопанства и на членовете на  асоциациите на 

производителите. Същият извод откриваме и в цитирания по-нагоре доклад на 

експертите от ИАИ. Там се посочва обаче, че наличието на всички тези структури в 

диаграмата не означава, че те успяват да обхванат целия поток от знания, нито че 

успяват да отговорят на търсенето на консултантски услуги, както и че е необходима 

по-добра организация на процесите. Основните теми, които са най-търсени от 

фермерите са свързани с предприемачество и управление на стопанството; 

производствени технологии; счетоводство/счетоводни услуги; данъчни и правни 

консултации; Подкрепа за развитието на селските райони и диверсификация 

(ферма/гора); подкрепа при кандидатстване за безвъзмездни средства и спазване на 

нормативната уредба и стандартите; мерки за агроекологично управление и опазване на 

природата. Само 4 % от участниците в проучването (n=25) са отговорили, че 

консултирането на производители  за адаптиране на техните стопанства към 

изискванията за кръстосано съответствие. (стр. 20-21) Докладът по проект i2Connect, 

както и докладът по проект PROAKIS подчертават недостатъчността на персонал, 

който да упражнява консултантски услуги. Цялостното заключение на доклада по 

проект i2Connect е, че системата в България функционира добре и участниците в нея са 

изградили връзки на сътрудничество. 

Положителната картина на СЗИСС в България очертана в доклада по проект 

i2Connect контрастира с констатациите направени от Комисията в Работния документ
21

, 

респективно с препоръките, които излъчва към страната във връзка с подготовката на 

Стратегическия план. Комисията сигнализира за следните слабости на системата, 

които забелязва въз основа на данните, с които разполага
22

 : 

 Много слабото сътрудничество между заинтересованите страни в сектора на 

биологичното земеделие е явна пречка за развитието на нишови продукти. (стр. 

3) 

 Недостатъчен капацитет на Националната служба за съвети в земеделието 

(НССЗ) да предоставя лесно достъпни и компетентни услуги, свързани с даване 

на съвети/консултации. (стр.5) 

                                                           
21

 За да се осигури по-широка достъпност за консултации на този важен документ на Комисията тук е 

използван българският превод на Работния документ от 30.03.2021, наличен на страницата на Комисията, 

а не оригиналния документ от 22.12. 2020, изработен на английски език.  
22

 Част от данните, свързани с препоръките на Комисията са поместени в цитирания фактологичен лист: 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/performance-agricultural-

policy/agriculture-country/cap-specific-objectives-country_en 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/performance-agricultural-policy/agriculture-country/cap-specific-objectives-country_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/performance-agricultural-policy/agriculture-country/cap-specific-objectives-country_en
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 Разпокъсаност на българската СЗИСС и липсата на стратегическа координация 

между нейните компоненти, възпрепятстващи потока от знания и иновации. 

Броят на институтите и организациите е голям, но дейностите са трудни за 

проследяване и тяхното качество е неясно. Следва да се осигурят 

сътрудничество и връзка с подпомагането, предоставяно от други структурни 

фондове (например финансираните от ЕФРР центрове за компетентност и 

високи постижения или новата държавна агенция за научни изследвания и 

иновации), с цел създаване на по-голяма добавена стойност за българската 

икономика. (стр.6) 

 Ограничено планиран бюджет на ПРСР за обмен на знания, обучение, съвети и 

иновации за  периода (2014—2020 г.) и трудно изпълнение на разходите. Все 

още не са представени доклади от ОГ по ЕПИ-АГРИ. Освен това, като се имат 

предвид относително ниското ниво на образование и професионално обучение 

на българските производители на селскостопанска продукция , липсата на 

услуги за подпомагане на иновациите и недостатъчният капацитет на 

националната служба за съвети, недостатъците на българската СЗИСС могат да 

ограничат способността за преход към по-екологично и по-цифровизирано 

селско стопанство, предвиден в стратегията „От фермата до трапезата“. (стр.6) В 

рамките на програмния период 2014-2020 г. България бе заложила 2,8 % от 

общия си пакет за развитие на селските райони (ЕЗФРСР + национален принос) 

по мярка 01: трансфер на знания и действия за осведомяване (1 %), мярка 02: 

консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по 

заместване в стопанството (0,7 %), и мярка 16: сътрудничество — ЕПИ (1,2 %). 

Това е под средното за ЕС-28, което е 3,6 %, но дори тази сума не бе напълно 

усвоена: действителните разходи за второто тримесечие на 2020 г. са 0 % по 

мярка 01 и 0 % по мярка 16, а по мярка 02 — 38 %. (стр.30) 

 Бюджетът за научноизследователска и развойна дейност в селското стопанство е 

намалял значително през годините, което е довело до намаляване на броя на 

служителите и трудности при привличането на по-млади учени. 

Професионалното обучение в областта на селското стопанство се извършва в 

голям брой гимназии или университети, но това не винаги отговаря на нуждите 

на бизнеса. (стр.30) 

 България не успя да използва напълно възможностите, предоставени от ЕПИ-

АГРИ, тъй като ОГ можеха да кандидатстват за финансиране за първи път едва 

през 2020 г. Налична е малко информация за организираните на национално или 

регионално равнище дейности за изграждане на мрежи с цел свързване на 

участниците в научноизследователската дейност, като университети и партньори 

в проекти по „Хоризонт 2020“, със земеделските стопани, консултантите и 

предприятията в селските райони. (стр.30) 

Във връзка с констатираните слабости, Комисията отправя следните конкретни 

препоръки, относно СЗИСС: 

 От съществено значение е да се подобрят връзките между публичните и 

частните консултанти и да се инвестира в тяхното обучение и умения. 

Консултантите следва да бъдат подкрепени, за да се помогне за обхващането на 

отделните иновационни идеи на местно равнище и за тяхното развитие чрез 

създаване и изпълнение на проекти в оперативните групи в рамките на ЕПИ-
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АГРИ. Тези „услуги за подпомагане на иновациите“ ще станат задължителни за 

държавите членки след 2020 г.  

 Справяне с разпокъсаността на СЗИСС чрез използване на интервенции, 

насочени към укрепване на консултантските услуги и тяхното свързване, 

включително с другите компоненти на системата, насърчаване изграждането на 

знания и обмена на знания, инвестиране в услуги за подкрепа на иновациите и 

обучение на консултанти и земеделски стопани. Това би увеличило 

използването на устойчиви селскостопански практики, равнището на 

цифровизация и съвместното създаване на иновации, които могат да насърчат 

екологичната устойчивост и конкурентоспособността на селскостопанския 

сектор. (стр.10). 

Към официалните препоръки, които СЗИСС в България ще трябва да адресира, за да 

извърши прехода от 0.1. към 0.2. бихме могли да прибавим и една констатация, 

отбелязана в доклада на учените от Института за аграрна икономика, а именно, че: „В 

страната не съществува обобщена информация за оценка на степента, вида и 

ефектите на внедряваните иновации в селското стопанство, за формалните и 

неформални форми за обмяна на информация и (…) и за управление на 

взаимоотношенията между многообразните участници в този процес.“
23
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 Башев, Х., М. Михайлова (2019) Анализ на състоянието на системата за споделяне на знания и 

иновации в селското стопанство в България. Институт по аграрна икономика/ Селскостопанска академия, 

стр. 60 
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Част 2. Как действа системата за знания и иновации в 

селското стопанство в Европа: примери за добри 

практики от различни държави-членки 
 

Тази част от проучването представя примери за това как СЗИСС действа в други 

страни-членки на ЕС. Примерите следва да се разглеждат като добри практики в 

степента, в която те са дадени като илюстрации в официални документи на ЕК и в 

доклади с резултати от научно-изследователски проекти с участието на множество 

актьори, финансирани по програма Хоризонт 2020. Всеки от примерите се отнася до 

различен елемент (тема) от СЗИСС и представя опита на различна страна-членка. С цел 

илюстриране на многообразието от подходи, са подбрани добри практики от различни 

национални контексти: както такива, които се характеризират със силни и интегрирани 

СЗИСС, така и контексти, които са сходни на българския случай: в частност приведени 

са примери от други бивши социалистически държави, характеризиращи се с повече 

или по-малко слаби и фрагментирани СЗИСС.  Описаните добри практики са 

групирани в три основни теми:  

1) Добри практики по отношение на стратегическото планиране на СЗИСС 

(организационна структура, координиране на системата, мониторинг и оценка от 

приложението на стратегическия план и планиране на очакваното 

взаимодействие между СЗИСС и ОСП мрежите);  

2) Добри практики по отношение предоставянето на съветнически услуги и 

подкрепа за иновации в земеделието; 

3) Добри практики по отношение на образователните практики в областта на 

земеделието и насърчаване трансфера на знания между участниците в СЗИСС. 

 

 

2.1. Добри практики за стратегическо планиране на СЗИСС. 
 

Съгласно чл. 102 от предложението за Регламент (ЕС) COM 2018/392 всяка страна 

членка следва да разработи пътна карта към стратегическия план за СЗИСС, 

преминавайки през четири последователни фази: 1) ситуационен анализ; 2) анализ на 

силните и слаби страни, възможност и заплахи (SWOT анализ); 3) Оценка на нуждите и 

4) план за СЗИСС. Проучване на различните инструменти, които държавите-членки 

прилагат за преодоляване на разпокъсаната връзка между научните изследвания и 

практиката проведено по проект CASA
24

, показва, че ситуационните анализи се 

основават предимно на научни изследвания, които се фокусират върху идентифициране 

на участници в СЗИСС, ролите и функциите, които те изпълняват, и ефективността на 

обмена на знания между тях. За изготвяне на SWOT анализите и оценките на нуждите, 
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държавите-членки използват предишни оценки от изпълнението на националните и 

регионалните ПРСР, както за периода 2007-2013 г., така и за периода 2014-2020 г., с 

конкретно позоваване на оценките за интервенциите, подпомагащи професионалното 

обучение, създаването и предоставянето на съветнически услуги и  сътрудничество за 

иновации. През месец март 2021 година, Постоянният комитет за научни изследвания в 

областта на селскостопанските знания и иновационни системи (SCAR-AKIS) провежда 

уебинар, в рамките на който предлага насоки за разработване на SWOT анализи за 

целите на стратегическото планиране, използвайки примера на Испания
25

. Част от 

насоките, под формата на конкретни въпроси, са систематизирано по-долу: 

 Кои са основните характеристики (силни и слаби страни, възможности и 

заплахи) на конкретна национална СЗИСС?; 

 Кои са основните бариери затрудняващи обмена на знания в конкретната 

национална СЗИСС?; 

 Какви промени трябва да бъдат въведете в конкретната национална СЗИСС 

така че по-горните бариери да бъдат преодолени?; 

 Как тези промени се съотнасят за всеки участник в конкретна национална 

СЗИСС – съветници, фермери, наука и т.н.?; 

 Как се случва (на какъв етап е) подготвителни процес за разработване на 

стратегическия план за конкретна национална СЗИСС? Как се случва 

взаимодействието между конкретно национално министерство на 

земеделието и други ресорни министерства във връзка с подготвителния 

процес?. 

Като цяло, за провеждането на предварителните оценки на структурите, нуждите и 

потоците от знания, управляващите органи в страните-членки разчитат предимно на 

външни експерти, на националните селски мрежи, изследователски институти и 

университети. Някои държави-членки създават и работни групи по СЗИСС, които са 

натоварени със задължението да организират и координират цялостния процес на 

стратегическо планиране. Съставът на тези работни групи варира в зависимост от 

използваните подходи на национално равнище, както и от желанието на управляващите 

органи да включат активно заинтересованите страни в съвместни процеси по изготвяне 

на плана за СЗИСС. Най-често ядрото на конкретните работни групи се състои от 

представители на управляващите органи, националните селски мрежи, изследователски 

институти и университети. Други ключови заинтересовани страни от СЗИСС, като 

организации на земеделските производители, организации предоставящи съветнически 

услуги и образователни институти, се включват предимно в различни фокус групи, 

семинари и други форми на участие, насочени към обсъждане и валидиране на 

проведените анализи. Основен извод от проведеното проучване по проект CASA е, че в 

повечето държави-членки, ефективно включване на максимално широк кръг 

заинтересовани страни се случва едва на третата и четвъртата фаза от 

стратегическото планиране, когато се оценяват нуждите и се идентифицират 
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различни видове интервенции, които трябва да залегнат в плана, но не и на 

началните му етапи.   

На базата на резултатите от това изследване, а и на други такива, основна препоръка по 

отношение създаването на организационна структура, която да осигури добро 

функциониране на СЗИСС, формулирана в рамките на семинар на ЕПИ-АГРИ на тема 

„Стратегическите планове в рамките на ОСП: ключовата роля на СЗИСС в страните 

членки“
26

 е, че самото създаване следва да се разглежда като процес, ангажиращ всички 

заинтересовани страни и създаващ ,, съ-собственост“ върху идеи, продукти, услуги, 

процеси чрез съвместна дейност. Съгласно чл. 102 от предложението за (ЕС) Регламент 
COM(2018) 392 (i), организационната структура се отнася както до организация на 

участието, така и до процеса на предаване на знания между хора, организации и 

институции или с други думи – до взаимодействията между различните 

заинтересовани страни. Резултати от проучването по проект CASA показват, че 

повечето страни членки поставят фокус не върху това кой участва в системата, а върху 

повишаване на ефективността на взаимодействията между различни заинтересовани 

страни, с цел ускоряване процеса на трансфер на знания и създаването и внедряването 

на иновации. В някои страните-членки със силни и интегрирани СЗИСС като 

Финландия и Ирландия, резултатите от проведените предварителни анализи 

(ситуационен, SWOT и анализ на нуждите) не показват необходимост от драстични 

промени в организационната структурата на СЗИСС. По-скоро планираните промени са 

свързани с подобряване на потоците от знания и сътрудничеството между всички 

участници в системата. Други държави, като Словения например, планират 

включването на нови участници като оперативните групи (ОГ) по ЕПИ-АГРИ. Техният 

стратегически план предвижда стимулиране на активното включване на всички 

заинтересовани страни в ОГ, което от своя страна се очаква да засили и потоци от 

знания между участниците в СЗИСС, както и предоставянето на  услуги за подкрепа на 

иновациите. По отношение насърчаване на потоците на знания, планът на Словения 

предвижда редица дейности по разпространение на информация посредством 

организиране на практически семинари, полеви демонстрации (дни на отворените врати 

във ферми), интерактивни лекции и семинари, както и по-доброто използване на 

медиите с цел информиране на крайните потребители за практическото приложение на 

резултатите от различни научни изследвания. В Естония, основната промяна е 

свързана с ре-организация на съветническите услуги по начин, който да подобри 

достъпа на земеделските производители до тях, да повиши компетенциите на 

предлагащите такива услуги и като резултат да доведе до появата на ,,ново поколение“ 

безпристрастни, високо квалифицирани земеделски съветници. В националния план за 

СЗИСС е  заложено създаването на  тематични програми за трансфер на знания, от 

които се очаква да повишат достъпа до знания и да доведат до внедряването на 

цифрови решения в земеделието. В Унгария, промяна в структурата на националната 

СЗИСС се очаква да внесе новосъздадения Национален съвет за знания и иновации в 

земеделието, който ще има за задача да идентифицира изследователски приоритети 

(теми) обвързани с нуждите на практиката, да осигури прозрачност на 

изследователските дейности и разпространение на резултатите от тях към земеделските 
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производители и съветниците. Сред компетенциите на този съвет е и поддържане на 

взаимодействието на участниците в СЗИСС с ОСП мрежите.  

Проучването на CASA показва, че взаимодействията между заинтересованите страни в 

рамките на различни национални СЗИСС, имат пъстра динамика. Например, във 

Финландия степента на взаимодействие между изследователските институти и другите 

участници в СЗИСС е висока, докато в Ирландия изследователските институти имат 

силни взаимодействия с редица участници в СЗИСС, но не и с частни консултантски 

услуги и организации, осигуряващи обучение през целия живот. СЗИСС в държави като 

Унгария, Румъния, Полша се характеризират със силни взаимодействия между 

изследователските институти, фермерски организации и такива, предоставящи 

съветнически услуги, докато взаимодействия със земеделски кооперативи се 

наблюдават много по-рядко. Проучването също така посочва, че са много малко 

добрите примери за взаимодействия между публичните и частните организации 

предоставящи съветнически услуги. С изключение на държави като Белгия, 

Финландия и Швеция, в повечето национални и регионални СЗИСС, публичните 

съветнически организации са като цяло по-активни във взаимодействията си с други 

заинтересовани страни, в сравнение с частните такива.  

В допълнение към тези примери, представените по-долу добри практики имат за цел 

да илюстрират различни подходи при разработването на стратегическите планове 

за СЗИСС, по отношение на координирането на системата и на планираните 

интервенции с цел стимулиране на взаимодействията между различните 

заинтересовани страни. Някои от ключовите концепции, стоящи зад решенията за 

конкретни интервенции, са обобщени в проучването на проект CASA като: опростяване 

на административните процедури;  по-голяма взаимосвързаност между различните 

интервенции, с цел постигане на синергия; широко използване на цифрови 

инфраструктури за подпомагане на потоците от знания в рамките на СЗИСС; засилване 

разпространението на иновативни и практически решения и тяхното прилагане във 

веригите за доставки на храни и в различните земеделски системи; по-добра 

организация на съветническите услуги и други. 

 

Добри практики по отношение на стратегическото планиране 

Словения
27

: Като част от процеса на стратегическа планиране, Министерство на 

земеделието подготвя анализ на силните и слабите страни, възможности и заплахи 

(SWOT анализ). Анализът показва, че СЗИСС е фрагментирана и не добре 

организирана, липсват координирани действия между различни министерства и други 

обществени институции, налице е и недостатъчно финансиране за изследователски 

проекти и недостатъчен трансфер на знания към и сред земеделските производители. 

Въз основа на резултатите от анализа, стратегическото планиране дефинира три 

основни стълба за интервенции по отношение на СЗИСС: обмен на знания, изследвания 

и иновации и дигитализация на земеделието и селските райони. По отношение на трите 

стълба, планът предвижда дейности по създаване на СЗИСС платформа за обмен на 
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знания и сътрудничество между различни заинтересовани страни, повишаване 

ефективността на образователните програми в сферата на земеделието чрез 

сътрудничество между министерства на земеделието и образованието, повишаване на  

знанията на земеделските производители чрез демонстрационни проекти и 

включването им в ОГ по ЕПИ-АГРИ, както и подобряване на съветническите услуги. 

По отношение на научните изследвания и иновации, планът предвижда дейности по 

финансиране на иновации, включително на сътрудничество между научно-

изследователски институти, производители,  както и дигитализиране на публично 

достъпни данни и услуги, като съветническите например.   

Естония
28

: Основният подход, който Естония избира да следва при стратегическото 

планиране на СЗИСС през новия програмен период се основа на разбирането за 

еволюционна, а не революционна промяна на системата. С други думи, основна задача 

на новия план е да направи СЗИСС по-функционална въз основа на преодоляване на 

една от основните й слабости, а именно недостигът на организации, предоставящи 

съветнически услуги. Не случайно и планът определя водеща роля в националната 

СЗИСС именно на съветническите организации. В частност, планът предвижда схеми 

за подкрепа на нови участници-организации, предоставящи съветнически услуги и 

осигуряване на приемственост на знанията и опита между новото и по-старото 

поколение съветници. За насърчаване на взаимодействията между съветници и  

производители на селскостопанска продукция, планът предвижда въвеждането на нов 

инструмент, т.нар. универсални ваучери, които могат да бъдат използвани от 

фермерите съобразно конкретните им нужди: за получаване на съвети, за обучение, за 

достъп до определена информация, достъп до експертни мнения и т.н.).  

Финландия
29

: В края на 2018 г. Министерство на земеделието пуска публична покана 

към всички заинтересовани лица, които имат желание да участват в процеса на 

стратегическо планиране на СЗИИС за новия програмен период. Министерството 

организира и поредица от тематични работни срещи на теми като обучение и 

консултации, съветнически услуги, съвместна работа и принципи на ЕПИ-АГРИ. В 

рамките на тези работни срещи, заинтересованите страни получават информация за 

новите регламенти на ОСП и дават своите мнения, идеи и предложения за формулиране 

на стратегическия план. Заинтересованите страни са представени от производители, 

съветници, изследователи, неправителствени организации, Национална селска мрежа, 

университети и професионални гимназии, местни инициативни групи, регионални 

администрации.  Регионалните администрации в страната са натоварени със задача да 

съберат и обобщят всички постъпили предложения относно конкретни проблеми и 

нужди на различните заинтересовани страни, които да бъдат заложени при 

разработване на интервенциите (мерките) в националната ПРСР. Местната онлайн 

платформа “Otakantaa.fi ”, предоставяща различни мрежови услуги за връзка с ресурси, 

е използвана като своеобразен инструмент за насърчаване на участието и диалога 

между граждани, организации и публични институции.  

                                                           
28

 Описаният пример е заимстван от  EIP-AGRI Seminar “CAP Strategic Plans: the key role of AKIS in 

Member States”, Seminar report, 16-18 September 2020 
29

 Описаният пример е заимстван от доклада ,,Member States (MS) AKIS implementing tools to bridge the 

gap between research and practice“. H2020- CASA project, достъпен на https://scar-europe.org/images/SCAR-

Documents/Reports_outcomes_studies/AKIS4_Study_vf_01072019.pdf 



 
 

30 
 

Испания
30

: Министерство на земеделието организира работна група с представители 

на регионалните правителства за разработване на обща визия за СЗИСС 2021-2027. 

Като резултат от дискусиите в рамките на работната група, се появява необходимост от 

картографиране на националната СЗИСС с цел по-добро разбиране на ролята на 

съветниците, на обучителните практики, на нуждата от дигитализиране на определени 

услуги и привличане на по-широк кръг участници в системата. Въз основа на събраната 

информация се взема решение за създаване на Национална фокус група, съставена от 

различни заинтересовани страни, която да разработи националния стратегически план и 

да формулира насоки, чрез които СЗИСС да отговори на целите на ОСП за новия 

програмен период. Основен приоритет в работата на фокус групата е поставен върху 

интегрирането на организациите, предоставящи съветнически услуги и формулирането 

на минимални изисквания към тях (например предоставяне на непрекъснато обучение и 

участие в иновационни дейности). Министерство на земеделието се ангажира и със 

създаване на онлайн платформа, която да предоставя възможности за обучения и 

обмяна на опит, но също така и съдържаща база данни с организации, предоставящи 

съветнически услуги и подкрепа за иновации, както и онлайн инструмент за търсене на 

такива организации, който да помогне на земеделските производители бързо и лесно да 

ги идентифицират, в зависимост от конкретните им нужди.  

Нидерландия
31

: Въз основа на анализ на силните и слабите страни, възможности и 

заплахи пред СЗИСС в страната, стратегическото планиране поставя фокус върху по-

нататъшното насърчаване на сътрудничеството между земеделските производители 

(определено като силна страна), но и върху оптимизиране на съветническите услуги 

(определени като слаба страна). В частност, планът предвижда въвеждане нов регистър 

на организации, предлагащи съветнически услуги и система за ваучери за такива 

услуги, които целят да подпомогнат взаимодействията между тези организации и  

производителите на селскостопанска продукция. Специално внимание е отделено и на 

улесняване сформирането на нови ОГ в страната, както и улесняване на достъпа до тях 

за производители посредством предоставяне на подкрепа при кандидатстването за 

финансиране. Други примери за интервенции се отнасят до създаването на онлайн 

дискусионна платформа за обмен на знания между участниците в СЗИСС, 

провеждането на ,,майсторски класове“ (обучителни семинари) за ръководители на ОГ 

най-вече с цел преодоляване на административните тежести по управлението на 

проектите. Една от специфичните дейности, които проектът залага, е да се формулира 

методология за оценка на напредъка във функционирането на националната СЗИСС.  

Прочуването на проект CASA показва, че държавите-членки прилагат 

различни подходи за координиране при разработването на националните СЗИСС 

във връзка с Регламента за подготовка на Стратегическите планове, както и че 

този процес тече вече от 3 години. Най-често тези функции са  структурирани около 

институции като Националните селски мрежи, управляващите органи, министерства 

(освен на земеделието и тези на образованието, туризма, икономиката), 

изследователски институти и университети. В някои държави координацията се 
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осъществява от националните служби за съвети в земеделието или от т.нар. земеделски 

камари. Основните дейности, с които координационните органи биват натоварени да 

изпълняват са най-често свързани с: създаване на СЗИИС платформи, включително на 

дигитални такива; разделяне на заинтересовани страни в тематични групи и създаване 

на връзки на сътрудничество между тях; създаване на ,,резервоари“ с различни бази 

данни за изследвания, иновативни практики и решения; регистри на организации, 

предоставящи съветнически услуги; подобряване на потока от знания в рамките на 

СЗИСС, чрез улесняване на сътрудничеството между различните заинтересовани 

страни и укрепване на капацитета на земеделските производители за достъп до нови 

знания; организирани на онлайн обучителни платформи и др. 

 

Добри практики по отношение координирането на СЗИСС
32

 

Испания: В регион Арагон е създадена Платформа за технологичен трансфер и 

иновации, която действа като регионален координационен орган на СЗИСС. Основната 

задача на платформата е да подобри потоците от знания между всички заинтересовани 

страни, посредством дейности като: информиране и предоставяне на съвети на 

управляващия орган във връзка с прилагане на мерките от регионалната ПРСР; участие 

в разработването на регионални планове и стратегии във връзка със СЗИСС; 

насърчаване на участието на заинтересовани страни в мерките, свързани с трансфера и 

иновациите в рамките на ПРСР; консултиране на управляващия орган при 

изпълнението на действия, насочени към въвеждане на устойчиви земеделски 

практики; подаване на предложения към управляващия орган за разработване на 

тематични изследвания и разпространение на резултатите от тях. 

Словения: В страната се създава нов СЗИСС координационен орган, Съвет по 

земеделие и развитие на селските райони, който да координира сътрудничеството 

между различните заинтересовани страни и да наблюдава и идентифицира проблеми в 

система. В съвета влизат представители на фермерски и съветнически организации, 

неправителствени структури, образователни и изследователски институции, държавни 

органи. 

Нидерландия: Министерството на земеделието, в частност Дирекция ,,Стратегически 

знания и иновации“ отговаря за координирането на националната СЗИСС. Освен тази 

дирекция, важен участник в координирането на системата, особено по отношение на 

публично финансираните изследвания в областта на земеделието и връзката между 

наука и практика се осъществява от университетите във Вагенинген и Утрехт. 

Съгласно предложението за (ЕС) Регламент COM(2018) 392, стратегическите 

планове на СЗИСС трябва да включват и описание за това как консултантските 

услуги, научните изследвания и мрежите на ОСП ще работят заедно в рамките на 

националните системи. Предложението привлича внимание върху необходимостта от 

установяване на синергия между Европейският земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) и Програма Хоризонт Европа, които от своя страна да 
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насърчават ЕЗФРСР да използва най-добре резултатите от научните изследвания и 

иновациите и по-специално тези, произтичащи от проекти, финансирани от Хоризонт 

Европа и Европейското партньорство за иновации (ЕПИ-АГРИ). Проучването на CASA 

предлага рефлексия върху опита на различни държави-членки по отношение на 

установяването на връзки между политиките за научни изследвания и иновации и ОСП, 

на базата на опита натрупан в рамките на програмния период 2014-2020. В рамките на 

проектите финансирани по програма Хоризонт 2020, основен проблем, съобщаван от 

страните-членки участвали в проучването, е липсата на активно включване на крайните 

потребители и в частност на фермерите в изпълнението на проектите. Общо споделен е 

проблемът, че фермерите се нуждаят от допълнителна мотивация и стимули, които да 

компенсират отсъствието им от фермите, поради ангажименти в рамките на даден 

проект. Административните тежести, характерни за тези проекти като финансови 

отчети и други допълнително демотивират фермерите за участие в тях. Друг 

демотивиращ фактор се явява фактът, че рядко производители или организации на 

фермерите участват като пълноправни партньори в тези проекти, което иначе би било 

стимул за тяхното активно ангажиране с изпълнението на проектните дейности. 

Именно привличането на фермерите като пълноправни партньори се посочва като 

важно условие за установяване на връзка между научните изследвания и практиката. 

Механизъм за насърчаване участието на фермерите се явяват и различни практики по 

разпространение и трансфер на знания. Например Полша предоставя възможности за 

националните екипи, участващи в проекти по Хоризонт 2020 и тематични мрежи да 

представят информация и резултати от проектите в рамките на  годишен иновационен 

форум за земеделие, на семинари по време на големите национални селскостопански 

панаири, конференции. Организациите предоставящи съветнически услуги също са 

ангажирани в разпространението на резултати от научни проекти, включително от тези 

по Хоризонт 2020. В Естония, тази функция изпълнява местната иновационна мрежа. В 

Белгия (Фламандски регион), участниците в проект Agrolink, финансиран от Хоризонт 

2020 организират посреднически (brokering) събития за осъществяване на контакти и 

партньорства между различни заинтересовани страни. В Литва взаимодействията 

между заинтересованите страни в СЗИСС и ОСП мрежите се координира от 

национална изпълнителна агенция за изследвания и иновации, която организира 

посреднически събития през проектите финансирани по Хоризонт 2020, чрез 

съдействието на Национална селска мрежа, министерства на земеделието и финансите, 

които играят ключовата роля при създаването на иновацията приоритети, мерки и 

инструменти за развитие. В Нидерландия, Национална селска мрежа, която е и 

национално контактно звено на ЕПИ-АГРИ, също е ангажирана с провеждането на 

семинари за разпространение на резултати от проектите по Хоризонт 2020, 

тематичните мрежи и проектите, реализирани в рамките на ОГ по ЕПИ-АГРИ. 

По отношение на мониторинга и оценката от изпълнението на стратегическите 

планове на СЗИСС, проучването по проект CASA показва, че повечето държави-

членки предвиждат използването на партисипативни подходи (предполагащи участие 

на максимално широк кръг заинтересовани страни) за наблюдение и оценка. Не малко 

държави-членки предвиждат и провеждането на редовни проучвания сред земеделските 

производители, за да се оцени качеството и ефективността на предоставяните 

съветнически услуги. От съществена важност е формулирането на конкретни 

показатели за наблюдение и текущи оценки на напредъка по изпълнение на плана. 
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Например в Испания е предвидено мониторингът на стратегическия план на СЗИСС да 

се извършва по същата методика, каквото се прилага в националната стратегия за 

цифровизация на агро-хранителния и горския сектор и селските райони, на базата на 

предварително заложени индикатори за постигнати резултати и въздействия. 

Проучването на CASA предлага и обобщен списък с възможни индикатори, 

идентифицирани сред страните-членки участвали в изследването, а именно: брой ОГ по 

ЕПИ-АГРИ; брой съветници, участващи в ОГ; брой проведени групови дискусии и 

фокус групи сред различни заинтересовани страни; брой организирани събития за 

трансфер на знания и иновации; брой реализирани демонстрации в земеделски 

стопанства; брой предоставени съветнически услуги; брой мрежи, създадени с цел 

разпространение на знания; дял на предприятията от сектора, участващи в дейности по 

сътрудничество в областта на иновациите и други. 

 

2.2. Добри практики по отношение предоставянето на съветнически 

услуги и подкрепа за иновации в земеделието. 
Основен извод от проучването на проект CASA изтъква новата роля на 

организациите, предоставящи съветнически услуги,  появила се в контекста на 

развитието на интерактивния иновационен модел, а именно предоставянето на 

подкрепа за иновации в земеделието. Резултатите показват съществено нарастване на 

участието на тези организации в дейности, подкрепящи иновациите в страни като 

Полша, България, Холандия, Гърция, Литва, Унгария, Швеция, Белгия, Словения, 

Португалия, Финландия, Ирландия, Естония и Испания. Тази тенденция е следствие от 

изпълнението на под-мярка 16.1 от националните ПРСР 2014-2020, която позволи 

създаването на ОГ по ЕПИ-АГРИ и съответно, стимулира интерактивни практики за 

преодоляване на липсата на връзка между научни изследвания и практика. Оценката на 

ЕК за дейността на ОГ в страните-членки от 2018
33

 година също показва, че именно 

съветнически организации са ръководители на проектите в 12% от ОГ обхванати в 

извадката. Въпреки тези добри резултати, показващи висока степен на взаимодействие 

на съветническите организации с други заинтересовани страни от СЗИСС, няколко 

предизвикателства са все още на лице. Една от препоръките, изказана в рамките на 

семинар на ЕПИ-АГРИ на тема „Стратегическите планове в рамките на ОСП: 

ключовата роля на СЗИСС в страните членки“ е, че всички видове съветнически 

организации  - както публични, така и частни - трябва да бъдат интегрирани в 

СЗИСС по начин, който да им позволи да предоставят съвети по икономически, 

екологични и социални проблеми на фермерите и селските общности, както и 

подкрепа за създаването и въвеждането на иновации, съобразно нуждите на 

фермерите. В допълнение, преместването на научния и политически фокус от 

линейните към т.нар. системни (интерактивни) подходи към иновациите изисква 

въвеждането на инструменти, които да позволят на предоставящите съветнически 

услуги да получат нужните знания и умения, така че да разпознават и подкрепят 

интерактивния иновационен модел. Друга ключова препоръка визира разработването 

на стратегически план за СЗИСС като част от новия програмен период 2021-2027. 

Очакванията са всички страни-членки да формулират конкретни дейности за 
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подобряване на потока от знания и за насърчаване на иновациите. В рамките на тези 

планове оперативните групи (ОГ) по ЕПИ-АГРИ трябва да са включени като 

заинтересована страна с ключова роля по отношение ефективното 

функциониране на националните и регионални СЗИСС. Плановете също така 

трябва да показват по какъв начин националните и регионални СЗИСС ще следват 

принципите на взаимодопълвящи се участници, съвместно създаване на иновации (co-

creation)  и съ-собственост (co-ownership) на създадените иновации. По-конкретно, 

следва да съдържат дейности, описващи цялостната организация по предоставяне на 

съветнически услуги и подкрепа на иновациите в земеделието. 

Становище на Постоянния комитет за научни изследвания в областта на 

селскостопанските знания и иновационни системи (SCAR-AKIS) 
34

 изтъква важността 

съветническите организации да имат както фронт офис, позволяващ на съветниците да 

взаимодействат с клиента (фермера), така и „бек-офис“, който да им дава възможност 

да развиват знанията, умения и компетенциите на служителите в тях. Заключението на 

експертите е, че много публични съветнически организации нямат силни бек-офиси, 

съответно не разполагат с ресурси за финансиране на иновации, за поддържане на 

контакти с учени и изследователи, както и с други участници в СЗИСС. Нещо повече, 

подобни липси ограничават възможностите на публичните съветнически организации 

да предоставят както по-общи, така и тясно специализирани съветнически услуги. В 

подобен контекст, не малко частни консултанти, успяват по-успешно, в сравнение с 

публичните съветнически услуги, да предоставят добра експертиза, особено по 

отношение на технически и технологични специализирани съветнически услуги и на 

подкрепата за създаване на иновации.  

Резултати от проучването по проект CASA показват, че не малък брой държави-

членки, залагат в стратегическите планове за СЗИСС непрекъснато 

актуализиране на организациите предоставящи съветнически услуги в 

националните публични регистри,  въз основа на тяхното задължително и 

продължаващо обучение за повишаване на компетенциите, което се разглежда и 

като изискване в процеса на акредитация на тези организации. Така например в 

Унгария, обученията функционират като критерий за допустимост за получаване на 

постоянен статут в публичния регистър или за допускане за подпомагане по ПРСР. 

Системата за обучение на съветници включва няколко основни елемента: базово 

обучение, което е задължително за организации,  акредитирани в публичния регистър 

на съветниците и включва модули като методология за консултиране, работа със 

земеделски стопанства, схеми за подпомагане, използване на цифрови технологии и 

други; електронно обучение, задължителни за онези организации, които биха искали да 

имат право на подкрепа по ОСП. Изпитите се състоят от онлайн тестове по три теми, 

избрани от списъка, определен в регламент 1305/2013 на ЕС (член 15); годишни 

задължителни курсове-проверки на нивото на компетенции, изисквани от 

Министерство на земеделието. Идеята е съветническите организации да направят тест-

проверка и ако го покрият на минимум 70% се освобождават от участие в курса. 

Проучването на CASA показва, че в рамките на стратегическото планиране на СЗИСС, 
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държавите-членки идентифицират като предизвикателство постигането на 

безпристрастност на съветническите услуги. Като цяло резултатите сочат, че 

въпросът за безпристрастността все още не е добре дефиниран на равнище държави-

членки. В някои държави, решенията за осигуряване на безпристрастни услуги към 

земеделските производители се отнасят главно до въвеждането на процеси на 

сертифициране, които да гарантират предоставянето на висококвалифицирани услуги. 

В други, безпристрастността ще бъде третирана чрез изключване от публичните 

регистри на онези организации, които имат търговски интереси или посредством 

лишаването им от достъп до подпомагане в рамките на националните ПРСР. Трети, 

поставят под въпрос  ефективността на каквито и да било решения срещу евентуалните 

конфликти на интереси, тъй като частните съветнически услуги не могат да бъдат 

напълно контролирани. Все пак, решенията, които най-често се споменават от 

държавите-членки обхванати от проучването могат да бъдат обобщени в няколко 

основни аспекти: подкрепа за организации, които да извършват безплатни 

съветнически услуги за земеделските производители; липса на връзки между 

съветнически организации и  компании, която продават земеделски продукти, суровини 

и техника; недопустимост организации да предоставят съвети в области, в които имат 

търговски дейности/връзки; изграждане на взаимно доверие между съветник и 

земеделски производител, формализирано от декларация за липса на конфликт на 

интереси или споразумение за поверителност; полевия контрол на услугите, 

осъществявани от съветнически организации; въвеждане на кодекс за етично 

поведение, който да бъде подписан от организациите, желаещи да предоставят 

съветнически услуги за земеделски стопани. Общият извод, който се налага от 

проучването сред държавите-членки е, че колкото по-голям е опитът и по-висока 

квалификацията на служителите в дадена съветническа организация, в толкова по-

голяма степен ще е достоверността на тяхната експертиза и безпристрастността на 

предлаганата услуга.  

Примерите по-долу представят добри практики по отношение на важността от 

интегриране на различни типове съветнически организации в структурата на СЗИСС, 

както и да илюстрират подходи за взаимодействието им с различни заинтересовани 

страни, включително с част от ОСП мрежите (примерът от Полша). 

 

Роля на публичните съветнически организации
35

 

Словения: Националната служба за съвети в земеделието е публичен орган към 

Камарата на земеделието и горите. Нейните 315 служители са тясно специализирани в 

предоставянето на различни видове услуги: технически съвети, подпомагане 

изготвянето на земеделски планове, подпомагане на фермерски организации, 

технологично и методическо обучение на съветници, осъществяване на връзки  между 

фермери и други СЗИСС заинтересовани страни. Представители на службата са 

задължителни участници в оперативните групи (ОГ) по ЕПИ-АГРИ в страната. Тези 

съветници, които предлагат специализирани услуги в областта на развитието на 

селските райони подпомагат фермерите да интегрират нужните на местните общности 
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в своите земеделски планове, както и участват в изпълнението на мерките от 

националната Програма за развитие на селските райони. Съветниците имат също 

функция за бек-офис, където свързват различни СЗИСС участници, насърчават 

създаването на експертни групи, подготвят и организират обучения за предоставяне на 

съветнически услуги и подготвят образователни материали за фермери.  

Полша: В страната съветнически услуги се предоставят от широк кръг организации: 

предимно сдружения на производители и компании от частния сектор. Националната 

служба за съвети в земеделието обаче има доминираща роля. Тя обхваща 16 

регионални клона, които също така координират ЕПИ-АГРИ мрежата в цялата страна. 

Службата предлага широка гама от инструменти и услуги, които улесняват мрежовите 

дейности и обмена на информация като семинари, конференции, демонстрационни 

проекти, посещения във ферми, публикации в социални мрежи и т.н. Ползите от 

създаването на полската мрежа на ЕПИ-АГРИ чрез дейността на Националната служба 

за съвети в земеделието са, че службата има национално покритие, организационен 

потенциал и утвърдени контакти с различни заинтересовани страни в рамките на 

СЗИСС. Мрежата се поддържа от общо 23 иновационни брокери
36

, наети от 

Националната служба за съвети в земеделието, които изпълняват и координационна 

дейност във всеки регион на страната, където службата има клонове. Иновационните 

брокери са ангажирани с предоставянето на подкрепа за сформиране на партньорства и 

изпълнението на иновативни проекти, с идентифицирането на нови идеи за 

разработване на иновации сред учени и фермери, подкрепа на взаимодействия между 

различни СИЗСС участници и разпространение на знанието за добри практики.  

Освен публичните съветнически услуги, тези предоставяни от частни 

организации също имат ключова роля по отношение насърчаване на трансфера на 

знания, предоставянето на подкрепа за иновации и осигуряването на инструменти за 

взаимодействие между различни участници в СЗИСС.  

Роля на частните съветнически организации и (НПО)
37

 

Румъния: Фондация ADEPT работи в сферата на опазване на териториите с висока 

природна стойност в Трансилвания, както и на малките земеделски общности в 

региона. Интегрираният подход, който стои в основата на тяхната дейност се основава 

на предоставянето на консултантски услуги относно разработването на научно и 

пазарно обосновани иновации. Целта на Фондацията е да осигури дългосрочен 

мониторинг и разработване на мерки за опазване на биологичното разнообразие и 

земеползване в региона, с оглед идентифициране на нуждите на земеделските 

производители и даване на съвети съобразно тези нужди, подпомагане на фермерите 

при достъпа им до финансови средства, подкрепа за достъп до пазари, добавяне на 
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стойност към местните продукти и брандиране на тези продукти. Фондацията е активна 

и на политическо равнище. Нейни представители са членове на Комитета за 

наблюдение, участват в Тематичен консултативен съвет и в редица технически работни 

групи към Министерството на земеделието, както и са активни участници в 

разработването на миналия и на новия Стратегически план 2021-2027 за развитие на 

селското стопанство в страната. 

Белгия: Фламандската неправителствена организация Innovatiesteunpunt е създадена с 

идеята да ,,запълни празнината“ между изследователи и производители на 

селскостопанска продукция, така че научните изследвания да бъдат обвързани с 

конкретните нужди на фермерите, а знанията, придобити чрез научни изследвания, да 

бъдат директно приложими на равнище стопанство. Цел на организацията е и 

предоставянето на подкрепа за  съвместното създаване (co-creation) на иновации, както 

и улесняване на достъпа до финансови средства за разработването на иновативни 

решения, съобразно нуждите на фермерите. Близо 70% от финансовите ресурси на 

организацията идват от участието й в редица проекти на национално и европейско 

равнище. Тези доходи им позволяват да предоставят безплатни съвети, обучение и 

други услуги на фермерите от региона. Бизнес моделът на организацията се основава на 

т-нар. „Power Flower“, който като първа стъпка се фокусира върху откриването на 

вдъхновяващи иновативни идеи и информирането (втора стъпка) на различни 

заинтересовани страни за наличието на подобни идеи. Когато фермер иска да започне 

да разработва конкретна идея, организацията го свързва (трета стъпка) с ,,правилните 

партньори“ и така насърчава съвместното създаване на иновации, чрез съветническата 

дейност и предоставяне на обучения (четвърта стъпка). Практическото приложение на 

този бизнес модел става възможно в резултат от ежедневното партньорство на 

Innovatiesteunpunt с близо 60 организации в региона, представляващи различни 

заинтересовани страни в сферата на земеделието и хранително-вкусовата 

промишленост. Така те създават един своеобразна собствена СЗИСС, в рамките на 

която Innovatiesteunpunt функционира като комуникационен център, който позволява 

на фермерите да се свързват с широка мрежа от заинтересовани страни и по този начин 

да имат достъп до различни ресурси (знания, умения, експертизи). 

 
 

2.3. Добри практики по отношение на образованието и насърчаване 

трансфера на знания между участниците в СЗИСС. 
Становище на Постоянният комитет за научни изследвания в областта на 

селскостопанските знания и иновационни системи (SCAR-AKIS)
38

 показва, че заедно с 

развитието на СЗИСС се променят и образователните потребности на фермерите, а и на 

други заинтересовани страни в системата. Далеч не всички програми за професионално 

обучение и обучение през целия живот обаче, успяват да насърчат трансфер на знания 

между научните изследвания и образованието, който да позволи на учени-

изследователи, учителите, преподавателите и други СЗИСС участници, като 
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съветниците например, да работят по-тясно заедно. Очакванията са интерактивният 

иновационен модел, наложен от ЕПИ-АГРИ да допринесе за по-нататъшното 

подобряване на връзките и взаимодействията между различните участници в СЗИСС. 

По-конкретно, очакванията са различни национални и европейски инициативи, 

включително проектите по Хоризонт 2020, Тематичните мрежи, оперативните групи, 

Хоризонт Европа и т.н. да предложат нови форми за обучение и трансфер на знания. 

Един от изводите на SCAR AKIS  показва, че основно предизвикателство пред СЗИСС 

сред страните членки е свързано със стимулиране на мулти-актор подход в сферата на 

образованието. Те привличат внимание върху факта, че макар през последните години 

да са се появили редица нови образователни инструменти, все още е налице недостиг 

на ключови знания, умения и компетенции, особено в образователните системи на 

страните от Източна Европа. Следователно не става въпрос само за разработване на 

нови инструменти и методи за образование, а за такива, които предлагат основни 

земеделски знания и умения при това посредством по-интерактивни и ефективни 

обучителни практики. 

Описаните по-долу добри практики, изведени от различни национални 

инициативи на страните-членки, дават насоки за разнообразието от подходи за 

разпространение на знания и информация, за появата на нови образователни модели, 

които създадат по-добри връзки между учени-изследователи и преподаватели и се 

стремят да запълнят ,,пукнатини“ във връзката между научни изследвания и 

съветнически услуги, както и да обвържат заплащането на учените със степента, в 

която те предлагат решения, съобразени с нуждите на земеделските производители. 

 

Обвързване на заплащането на учени-изследователи с дейности по трансфер на 

знания  

Испания
39

: Институтът за научноизследователска и технологична дейност в областта 

на земеделието (IRTA) обхваща дейности, насочени към трансфер на знания към 

производители на селскостопанска продукция и съветници. Мотото на Института е, че 

,,това, което не може да се измери, не може да се управлява“. Ето защо и учените от 

IRTA разработват индекс, който измерва резултати от дейностите на по 

трансфер/обмен на знания към фермери и съветници и на тази база определя 

възнаграждението на персонала. Част от показателите, заложени в индекса са: 

организиране и провеждане на семинари и работни срещи съспроизводители на 

селскостопанска продукция и съветници; дейности по трансфер на знания, които се 

появяват в средства за масово осведомяване и публикации; дейности, които водят до 

въвеждане на иновация на пазара; събиране на обратна връзка от участниците в 

проведените срещи и семинари. Индексът позволява на изследователите да видят как се 

представят в реално време, а на IRTA - обективно да възнаграждава персонала въз 

основа на резултатите от трансфер на знания и да провежда оценка на въздействието от 

тяхната работа върху знания на фермерите. 
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Засилване на връзката между университети, научни институти и организации, 

предоставящи съветнически услуги 

Франция
40

: От 2006 започва създаването на т.нар. смесени технологични мрежи. От 

тогава до днес в страната са създадени близо 30 такива мрежи, в които участват 

представители на научноизследователската, развойната и образователната дейност. 

Тази инициатива позволява да се развият силни връзки между университетски 

преподаватели, изследователи и консултантски служби, които работят съвместно по 

междусекторни проблеми в селското стопанство. Мрежите предоставят подкрепа на 

учители от земеделски професионални училища и на преподаватели в аграрните 

университети да разработват нови обучителни програми и да работят съвместно с 

различни публични институции в подкрепа на местните селски общности. 

Ирландия
41

: В периода 2010-2015 година, държавната агенция Teagasc, предоставяща 

изследвания, консултации и образование в селското стопанство  и Университетски 

колеж Дъблин разработват магистърска програма по подпомагане на иновациите в 

селското стопанство (MAIS). Програмата е ориентирана към тези, които желаят да 

предоставят съветнически услуги в земеделието или да се реализират като служители в 

сферата на образованието. Тя предоставя две тесни специализации: иновационна 

подкрепа и подкрепа за иновации. Част от обучителните модули се провеждат от 

служители на Teagasc и поставят фокус върху развитието на умения за провеждане на 

изследвания с фокус върху идентифициране на нуждите на фермери от конкретни 

съветнически услуги, нужди от иновативни решения и предоставя знания за различните 

подходи при предоставяне на такива услуги. 

Създаване на дигитални ,,резервоари“ за знания 

Литва
42

: Националната служба за съвети в земеделието е разработила платформата 

TITRIS, която представлява национален резервоар за цифрови знания, свързана с 

различни тематични мрежи, ОГ и други инициативи. Именно необходимостта от 

засилване на взаимодействието между различните заинтересовани страни в СЗИСС 

служи като катализатор за осъзнаване на необходимостта от цифрови инструменти, 

които са лесни за използване и са готови за прилагане на практика и, които могат да 

насърчат създаването и въвеждането на иновативни решения. Платформата TITRIS е 

разработена така, че да събира всички налични научни изследвания и примери за 

практически иновации в страната, които могат да подпомогнат устойчивото земеделие 

производство. Тя е безплатна за използване, предлага се на литовски и английски език 
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и няма изискване за предварителна регистрация. Платформата дава възможност за 

търсене по ключови думи и позволява на потребителите да имат достъп до 

разнообразие от информация от технически документи до видеоклипове.  

Включване на ученици в игрови ситуации (геймификация) 

Унгария
43

: Геймификацията е нов инструмент, въведен по проект ,,Бъди земеделски 

инженер“, който цели по-активно включване на учениците от професионалните 

гимназии и студенти от аграрните университети в обучителния процес и повишаване на 

осведомеността за новостите в земеделската наука и практика. Като част от проект и с 

подкрепата на Министерство на земеделието, от 2015 година в страната ежегодно се 

организира състезание за земеделски инженери сред учениците от професионалните 

гимназии и студенти от висшите училища в страната на възраст 16-21 години. 

Победителите в състезанието получават покана за участие в най-голямото в страната 

изложение за селскостопанска техника, както и финансиране на участия на 

международни панаири. Конкурсът придобива голяма популярност и води до 

създаването на онлайн дискусионен форум, в който участват ученици, студенти, 

преподаватели, представители на земеделски компании от частния сектор. Някои от 

ефектите, които този инструмент са: повишаване на знанията и мотивацията на 

ученици и студенти и въвеждане на социалните медии като канал за обучение и 

комуникация между различни СЗИСС участници. 
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Част 3. Препоръки: как да извършим трансформацията от 

СЗИСС 1.0. към СЗИСС 2.0. в България? 
 

Предходните две части на настоящия доклад разглеждат в детайли естеството на 

СЗИСС и очакванията от системата на европейско ниво, както и функционирането й в 

България, използвайки публично достъпни източници – нормативни и работни 

документи на ЕК, доклади и становища на Постоянния комитет за селскостопански 

изследвания в областта на селскостопанските знания и иновационни системи (SCAR-

AKIS) и ЕПИ-АГРИ, доклади и анализи, разработени в рамките на научно-

изследователски консорциуми и др.  

Препоръките, формулирани в този раздел на първо място синтезират предложения за 

оптимизиране на функционирането на СЗИСС в България, извлечени от наличните 

данни за състоянието на системата в страната и очакванията към нея през следващия 

програмен период, когато тя трябва да играе ролята на основен инструмент за 

приложение на ОСП. В този смисъл, изборът на сфери и теми за намеса в развитието на 

СЗИСС в настоящия доклад е определен от вече съществуващи анализи и е напълно 

възможно той да бъде изменен след официалното приемане на национални приоритети 

за СЗИСС след приключване на четирите фази по пътя към стратегическия план за 

СЗИСС, описани в Част 2. 

На второ място, при изготвяне на списъка с препоръки авторският екип изхожда от 

позицията на заинтересована страна, участник в СЗИСС, тази на учените-изследователи 

и предлага своята гледна точка върху състоянието на СЗИСС на европейско ниво и в 

България. Тази авторска перспектива е изградена върху научни (теоретични и 

емпирични) данни за процесите обуславящи взаимодействието между различните 

заинтересовани страни в агро-хранителния сектор в страната, както и върху богат опит 

в подхода за работа в партньорства с множество участници (multi-actor approach), които 

още повече ще се насърчават новия програмен период.  

Имайки предвид тези две уточнения, настоящият набор от препоръки следва да се 

разглежда като възможен принос „от долу нагоре“ в процеса съпътстващ изготвянето 

на Стратегическия план за СЗИСС на България. Препоръките са групирани в три теми, 

съответстващи на представените в Части 1 и Част 2 препоръки и добри практики и са 

представени заедно с обосновка, поясняваща на какви идентифицирани 

предизвикателства пред СЗИСС в България отговарят, и с какви цели са обвързани. 
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I. Препоръки по отношение на стратегическото планиране на СЗИСС (организационна структура, координиране на системата, мониторинг и 

оценка от приложението на стратегическия план и взаимодействие между СЗИСС и ОСП мрежите) 

  

Препоръка 

 

 

Обосновка 

 

  

Цел 

 

 

1. 

 

Създаване на постоянно координационно звено за планиране, 

управление, събиране на данни и анализ на СЗИСС, както и 

тематични групи към него, ангажиращи заинтересованите страни 

чрез създаване на чувство за съ-собственост (co-ownership) сред 

участниците в процеса на стратегическото планиране на СЗИСС. 

Съставът на тези тематични групи може да включва представители на 

управляващите органи,  изследователски институти и университети, 

организации на земеделските производители, организации 

предоставящи съветнически услуги и образователни институти, 

заинтересовани групи и мрежи (включително НСМ). 

Координационното звено трябва периодично да следи за появата на 

нови заинтересовани страни и тяхното привличане за участие в 

СЗИСС  

 

1.1. Данните сочат, че наличието на 

публично финансирано 

координационно звено на СЗИСС се 

асоциира с по-добра интегрираност 

на самата система. 

 

1.2. Регламент (ЕС) COM 2018/392 

(чл. 113) за стратегическите планове 

по ОСП поставя задължително 

изискване пред държавите-членки да 

създадат национална мрежа по ОСП 

с цел работа в мрежа на участниците 

в процеса на разработване и 

въвеждане на иновации в селското 

стопанство и селските райони най-

късно 12 месеца след одобряване на 

националния стратегически план по 

 

1.1. Да се подсилят връзките в 

СЗИСС и да се повиши 

интегрираността й в изпълнение 

на чл. 5 от Регламента.  
 

 

 

1.2. Да се изпълни изискването по 

чл. 113 на Регламента за 

стратегическите планове по ОСП 
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ОСП от страна на Комисията. 

 

 

2.  

 

Формулиране на стратегически области и приоритетни под-сектори 

за стимулиране на сътрудничество между заинтересованите страни 

(например в биоземеделието и зеленчукопроизводството; други 

типове иновации, като нови форми на организация и маркетинг и др.; 

работа по теми, изискващи трансгранично сътрудничество, вкл. 

проблеми свързани с развитието на селските райони в региона и др.) 

  

2.1. Споделената визия и постигане 

на консенсус за това кои са целите и 

най-важните полета за работа в 

сътрудничество на заинтересованите 

страни, повишава мотивацията за 

участие и подпомага усещането за 

обща цел и съ-собственост сред 

участниците в СЗИСС.  

 
2.2. Предварително определените 

ясни цели и приоритети на СЗИСС 

биха помогнали на участниците от 

практиката да планират по-добре 

своята дейност (научно-

изследователска, консултантска и 

т.н.). 

 

 

 2.1. Осигуряване на максимално 

обвързване на дейностите в 

СЗИСС  с актуалните нужди на 

практиката и повишаване 

мотивацията за включване на 

участници  от практиката в 

съвместни дейности. 

 
2.2.Осигуряване на прозрачност и 

предвидимост в дневния ред на 

публично финансираните дейности 

за сътрудничество в СЗИСС. 

 

 

3.  

 

Формулиране на ключови индикатори за постигнати резултати и 

въздействия по отношение на укрепване и повишаване на 

интегрираността на СЗИСС. 

 
3. Необходимост от  надеждни 

инструменти за мониторинг и оценка 

на развитието на СЗИСС през новия 

програмен период. 

 

3. Осигуряване на надеждни 

инструменти за мониторинг и 

оценка на развитието на СЗИСС 

през новия програмен период. 

 

 

 

4. 

 

Изготвяне и техническо обезпечаване на механизъм за събиране, 

съхранение и анализ на надеждни данни за състоянието на СЗИСС и 

 

 

4. Без механизъм за събиране, 

съхранение и анализ на надеждни 

данни за състоянието на СЗИСС, 

 

 

4. Осигуряване на надеждни 

изходни данни за състоянието и 

развитието на СЗИСС, на базата 
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процесите на взаимодействие между участниците в нея. нейното развитие не би могло да бъде 

проследено и оценявано.  

на които да се осъществява 

качествен мониторинг и оценка. 

Данните за мониторинг и оценка 

ще се използват от ОСП мрежата 

в изпълнение на чл. 113 от 

регламента и ще служат на 

Европейската ОСП мрежа.  

 

 

5. 

 

Планиране на по-голям дял от бюджета на ПРСР за мерките за обмен 

на знания, обучение, съвети и иновации за  периода (2021-2027), за 

да бъде постигнато изпълнението на междусекторната цел, заложена 

в чл. 5 от Регламент (ЕС) COM 2018/392. 

  

5. В своя работен документ с 

препоръки относно изготвянето на 

Стратегическия план за ОСП на 

България, ЕК отбелязва като слабост 

ограничения бюджет по мерките за 

обмен на знания, обучение, съвети и 

иновации в периода 2014-2020, в 

сравнение със средното за ЕС, както 

и неуспеха на страната да усвои 

добре дори и малкото средства, 

които са били определени.  

 

 

5. Да се обезпечат финансово 

повишаването на образованието 

и професионалното обучение на 

българските земеделски стопани, 

увеличаването на капацитета на 

НССЗ и поддържането на високо 

ниво на услуги за подпомагане 

на иновациите, включително 

посредством предоставянето на 

обучения за повишаване на 

квалификацията и подобряване 

на компетенциите на 

служителите в службата. 
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II. Препоръки по отношение предоставянето на съветнически услуги и достъпа до тях 

 

  

Препоръка 

 

 

Обосновка 

 

  

Цел 

 

 

6.  

 

Координационното звено на СЗИСС създава и поддържа регистър на 

консултантските организации и на индивидуалните консултанти, 

предоставящи съвети  в земеделието, които да имат право на достъп 

до средства по ОСП. 

 

6. Земеделските производители, 

лесовъдите и другите участници в 

агро-хранителната верига нямат 

надеждна информация за 

компетентността на съветниците от 

публичните и частни организации, за 

местонахождението им, както и за 

сферата на специализацията им, нито 

имат възможност да оценят опита им 

в работа с практици. В този смисъл 

изборът към кого да се обърнат при 

нужда не е достатъчно добре 

информиран и качеството на 

различните предлагани съветнически 

услуги не е сравнимо. 

 

 

6. Осигуряване на прозрачност 

на информацията за качеството 

на съветническите услуги и 

повишаване нивото на доверие в 

тях така че да се изпълнят 

разпоредбите на чл. 13 от 

Регламента. 

 

 

7.  

 

Създаване на схеми за акредитиране на съветнически услуги, които 

да включват изисквания за системно обучение на предоставящите 

съвети и консултации в различни модули, имащи отношение към 

целите на СЗИСС, както и критерии за оценка на безпристрастността 

 

7. При осигуряване на прозрачност 

на качеството на съветническите 

услуги е необходимо да се 

формулират ясни изисквания към 

организациите, които ги предлагат, 

както и да се регулира процеса на 

 

7. Осигуряване на прозрачност и 

регулация на качеството на 

съветническите услуги. 
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на организациите при предлагането на продукти, технологии и т.н. оценка на качеството и акредитиране. 

 

 

 

8.  

 

Стратегическо планиране за устойчиво увеличаване на кадровия 

състав и експертния потенциал на НССЗ  

 

8. Кадровият състав и експертният 

потенциал на НССЗ се оценяват като 

недостатъчни за нуждите на 

практиката и се идентифицира нужда 

от тяхното увеличаване. 

 

 

8. Постигане на численост на 

кадровия състав и експертен 

потенциал на НССЗ, които да 

отговарят на нуждите на 

практиката. 

 

9. 

 

Предприемане на мерки срещу приватизирането на експертно знание, 

чрез: 

 насърчаване, заплащане и кариерно развитие на учени за 

техни постижения, приложени в практиката; 

 възлагане на задачи на учените за създаване на практически 

решения, които са лесно и директно приложими в практиката; 

 стимулиране на учените да създадат и/или участват във вече 

създадени форуми на практици (срещи на асоциациите на 

производителите и др. подобни), където да проследяват по-

добре нуждите им и актуалните им проблеми; организиране 

на специфични обучения за изследователи за приложение на 

интерактивния иновативен подход на ЕПИ-АГРИ 

 при определяне на бюджета на ССА и аграрните 

университети, компонент от възнаграждението на 

изследователския персонал да бъде изчисляван въз основа на 

резултатите от трансфер на знания към фермери/лесовъди и 

оценка на въздействието от тяхната работа върху знанията на 

фермерите. 

 

9. Идентифицирана е нарастваща 

зависимост на фермери от 

комерсиални/ търговски решения за 

техните проблеми. Това поражда 

редица проблеми за малките 

производители на селскостопанска 

продукция, които рискуват да бъдат 

изключени от процеса на обмен на 

знания и иновации заради финансови 

бариери. 

  

9.1. Преодоляване на 

неравнопоставеността между 

публичните и частни 

консултантски услуги, по-

конкретно между условията на 

труд и възнаграждение, които 

предлагат и осигуряване на 

възможности на консултантите 

от публичните организации (вкл. 

научно-изследователски състав) 

да работят съвместно с актьорите 

от практиката при решаване на 

техните проблеми. 

9.2. По-равномерно разпределяне 

на консултантските дейности от 

частния и публичния сектор в 

съответствие с деформираната 

структура на собствеността на 

фермите и земеползването в 

България. 
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9.3. Осигуряване на равни 

шансове за достъп до знания и 

съвместно разработване на 

иновации между малки, средни и 

големи актьори в практиката. 

 

 

III. Препоръки по отношение на образователните практики в областта на земеделието и насърчаване трансфера на знания между 

участниците в СЗИСС 

 

 

10. 

 

Създаване на ,,резервоари“ с различни бази данни за изследвания, 

иновативни практики и решения; подобряване на потока от знания в 

рамките на СЗИСС. 

 

10. Данните показват, че няма единна 

платформа, която да предлага на едно 

място резултати, данни от 

изследвания и информация за 

иновативни разработки и продукти в 

страната, а наличните бази данни 

съществуват отделно и с различни 

нива на обществена достъпност. Това 

затруднява сътрудничеството между 

различните заинтересовани страни и 

ограничава капацитета на практиците 

за достъп до нови знания. 

 

10. Улесняване на достъпа до 

нови знания на всички участници 

от практиката, както и създаване 

на  възможности за 

идентифициране на потенциални 

партньори. 

 

11. 

 

Финансиране на мрежи, позволяващи взаимодействие на всички 

заинтересовани страни по теми, които те са свободни да избират и 

осигуряване на професионални фасилитатори или иновативни 

брокери за работни групи по проблеми, дефинирани от самите 

 

11. За разлика от проектното 

финансиране, финансирането на 

свободни иновационни мрежи, които 

определят сами дневния си ред, и 

подпомагането им с професионални 

фасилитатори е доказало 

 

11.Стимулиране на автентична 

иновационна култура в агро-

хранителния сектор и въвличане 

и задържане на по-широк кръг от 

заинтересовани лица (в 

сравнение с традиционно 
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участници в агро-хранителната верига. 

 

ефективността си в създаването и 

поддържането на автентична 

иновационна култура и социален 

капитал в агро-хранителния сектор. 

включващите се в проектни 

дейности) в сътрудничества и 

съвместни иновации. 

 

12. 

 

Стимулиране на интереса към работа с различни заинтересовани 

страни на младите специалисти в областта на аграрните науки чрез 

създаване и популяризиране на състезания, игри и пр. събития за 

разработване на нови идеи в сътрудничество с фермери, утвърдени 

учени, консултанти, НПО и др. 

 

12. Данните сочат, че естествената 

склонност към състезания и 

забавления може да се използва за 

начално привличане на млади 

специалисти към работа в мрежи с 

различни заинтересовани страни. 

 

 

12. Привличане на интереса към 

работата с различни 

заинтересовани страни на млади 

специалисти в областта на 

аграрните науки  

 

13. 

 

Стимулиране на muti-actor подход в сферата на образованието, вкл.  

организиране на онлайн обучителни платформи и др 

 

13.1. Провеждането на учебния 

процес в селскостопанското 

образователно направление трябва да 

отразява предизвикателствата на 

сектора и да дава възможност на 

обучаемите да се запознаят с 

реалностите му, като една от тях е 

СЗИСС и работата в сътрудничество с 

различни заинтересовани страни. 

 

 

13.2. Налице е недостиг на ключови 

знания, умения и компетенции, 

включително цифрови, особено в 

образователните системи на страните 

от Източна Европа. Той може да бъде 

преодолян чрез по-силна включеност 

на образователната система в 

 

13.1 Създаване на култура за 

работа в екип, споделеност на 

ресурси и създаване на съ- 

собственост върху идеи и 

постижения с множество 

участници и нормализиране на 

процесите, които тя изисква за 

най-младите специалисти в 

аграрните науки, така че 

бъдещето на СЗИСС да се 

изгражда върху интернализирани 

ценности на сътрудничество, 

синергия и взаимодопълняемост 

на знанията и компетенциите. 
 

13.2 Осигуряване на по-богати 

знания и по-добри умения и 

компетенции в образователната 
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партньорства с различни 

заинтересовани страни.   

система в областта на селското 

стопанство и селските райони в 

България. 

 

14. 

 

Създаване на възможности за националните екипи, участващи в 

проекти по Хоризонт 2020, тематични мрежи и оперативни групи да 

представят информация и резултати от проектите в рамките на  

годишен иновационен форум за земеделие, на семинари по време на 

големите национални селскостопански панаири, конференции и 

други национални и регионални инициативи.   

 
14. Базирайки се на данните за 

фрагментираност на националната 

СЗИСС, може да се прогнозира, че 

такива събития биха повишили 

значително информираността на 

участниците в проекти по Хоризонт 

2020, тематични мрежи и оперативни 

групи един за друг, като така даде 

възможност за създаване на нови 

партньорства и съвместно решаване 

на проблеми от практиката. 

 

14. Създаване на възможности за 

обмен на знания и създаване на 

нови партньорства в СЗИСС по 

линия на програма Хоризонт-

Европа и ЕПИ-АГРИ.. 

 

15. 

 

Изграждане на надеждна система за защита на правата върху 

интелектуалните продукти на аграрната наука, включително 

разработване, приемане и прилагане на ефективна нормативна 

регламентация за контрол върху нарушаване на тези права. 

15.1. Липсата на регламентация и 

контрол върху употребата на 

интелектуални продукти в аграрния 

сектор води до загуби за институтите 

и организациите, създаващи тези 

продукти. 

 

15.2. Липсата на проследяемост на 

внедряването на продукти със 

специални права върху 

интелектуалната собственост 

възпрепятства събирането и 

анализирането на данни за 

дългосрочните резултати от научната 

и развойната дейност в аграрния 

сектор. 

 

15.1. Ограничаване на загубите 

на аграрните НИРД от 

нереализирани права на 

интелектуална собственост върху 

сортове, породи, продукти и 

технологии. 

 

15.2. Подобряване на точността 

при събирането и анализирането 

на данни за дългосрочните 

резултати от научната и 

развойната дейност в аграрния 

сектор. 
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