
  

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

ПРОГРАМА 
 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: 
 

„НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И 

ТЯХНАТА РОЛЯ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ“ 

21 ноември 2018 г., „Гранд хотел София“  

 

 

13:00 – 13:30 Регистрация на участниците  

 

13:30 – 14:00 Приветствие към участниците в Конференцията 

Модератор – Доц. Младен Младенов  – Изпълнителен директор на НССЗ; 

Г-н Румен Порожанов – Министър на земеделието, храните и горите, България 

Д-р Лозана Василева – Заместник-министър на земеделието, храните и горите, 

България  

Директори и заместник директори на служби за съвети в земеделието от 

Югоизточна Европа; 

Представители на Европейския форум на съветническите служби в 

земеделието и селските райони (ЕUFRAS) и Мрежата на съветническите 

организации от Югоизточна Европа (SEASN)   

Ректори на земеделски университети 

 

Панел 1:  Иновации и развитие на системата за съвети в земеделието в България. 

   Модератор – Иванка Тодорова, Главен секретар на Национална служба за 

съвети в земеделието (НССЗ)  

14:00 – 14:20 Анализ на предоставяните консултантски услуги в областта на земеделието 

през периода 2007-2017 и възможности за тяхното развитие през новия 

програмен период 2021-2027 г. Ролята на НССЗ 

Лектор: д-р Димитър Ванев (гл. директор на Главна дирекция „Съвети в 

земеделието и аналитична лаборатория, НССЗ) 

 

14:20 – 14:40 Взаимодействието в системата „научни изследвания – съвети в земеделието 

– земеделски бизнес” в подкрепа на иновациите  

- Гледната точка на бизнеса – представител на земеделските браншови 

организации (г-н Венцислав Върбанов – председател на Управителния съвет на 

Асоциацията на земеделските производители в България)  

- Гледната точка на науката – представител на земеделски университет ( проф.  

д-р Христина Янчева – ректор на „Аграрен университет“ Пловдив )  

 

14:40 – 15:00 Дискусия  

 

15:00 – 15:20 Кафе пауза  

 



Панел 2:  Иновации и развитие на системата за съвети в земеделието в други страни 

от Югоизточна Европа 

  Модератор – Иванка Тодорова, Главен секретар на Национална служба за 

съвети в земеделието (НССЗ)  

 

15:20 – 15:40 Настояще и бъдеще на системата за съвети в земеделието в Сърбия. 

Взаимодействие с науката и бизнеса. 

Лектори: д-р Snezana Jankovic (Директор на Институт за приложна наука в 

земеделието, Сърбия) и д-р Sladjan Stankovic (Институт за приложна наука в 

земеделието, Сърбия) 

 

15:40 – 16:00 Настояще и бъдеще на системата за съвети в земеделието в Македония. 

Взаимодействие с науката и бизнеса. 

Лектори: г-н Zlatko Sireta (Заместник ръководител на Сектор „Земеделие и 

развитие на селските райони“, Македонска служба за съвети в земеделието) и 

г-жа Vesna Ilievska (ръководител на Сектор „Финансови въпроси“, Македонска 

служба за съвети в земеделието) 

 

16:00 – 16:20 Настояще и бъдеще на системата за съвети в земеделието в Хърватия. 

Взаимодействие с науката и бизнеса. 

Лектори: Г-н Siniša Hrgović (заместник директор на Службата за съвети в 

земеделието и горите на Хърватия) и г-н Kristijan Jelaković (началник на отдел 

в Службата за съвети в земеделието и горите на Хърватия) 

 

16:20 – 16:40 Настояще и бъдеще на системата за съвети в земеделието в Словения. 

Взаимодействие с науката и бизнеса. 

Лектор: г-н Igor Hrovatič (вицепрезидент на SEASN и Ръководител на Звеното за 

разработване на нови методи за работа и оценка на качеството на 

съветническите услуги, Сектор „Съвети в земеделието“ към Камарата по 

земеделие и гори на Словения)  

 

16:40 – 17:00 Дискусия 

 

17.00 – 17.45 Коктейл 

 

 

 

Моля до 14.11.2018 г. да потвърдите Вашето участие в конференцията на електронен 

адрес: Conference@naas.government.bg.    

mailto:Conference@naas.government.bg

