
                                              
   

 

 

 

Проект „Иновационни модели за повишаване на 
конкурентоспособността на земеделските 

стопанства в България”, финансиран от ФНИ,  
договор № ДН 15/11 от 18.12.2017 г. 

 
семинар 

гр. Банско, хотел „Casa Karina”, 31.5. – 1.6. 2018 г. 
 

 
 
 

Програма  

 
Цели на семинара: 

 Представяне на проекта пред заинтересовани страни - фермери;  
представители на асоциации и ССА; 

 Обсъждане на административни и организационни въпроси; 

 Дискусия по концептуалната рамка на конкурентоспособността на 
земеделските стопанства; 

 Обсъждане на насоките за разработване на методическия 
инструментариум за оценка на конкурентоспособността. 
 
 

Срещата е организирана в два дни: 
- Първи ден - представяне на цялостния проект и по работни пакети; 

разглеждане и решаване на административни и организационни въпроси; 
дискусия; 

- Втори ден - ще се фокусира върху представянето и дискутирането  
на получените научни резултати и насоките на предстоящите научни 
изследвания.  



                                    
 
 

Първи ден – 31.5.2018 г. 

 
11:30 - 12:30 Пристигане и настаняване 

12:30 - 13:30 Обяд 

13:30 - 14:00 Регистрация на участниците 

14:00 - 16:00 Сесия І: Модератор проф.д-р Красимира Кънева 

14:00 - 14:10 Откриване на семинара 
проф.д-р Димитър Николов 

14:10 - 14:30 Представяне на проекта  
проф. д-р Нина Котева 

14:30 - 16:00 Представяне на дейностите по Работни пакети  

 РП 1: Организация и управление  
проф.д-р Нина Котева 
РП 2: Визуализация, информиране и публичност  
проф.д-р Красимира Кънева 
РП 3: Методически инструментариум за оценка на 
равнището на конкурентоспособност на земеделските 
стопанства 
проф.д-р Нина Котева 
РП 4: Иновационни модели за повишаване на 
конкурентоспособността на земеделските стопанства 
проф.д-р Димитър Николов 
РП 5: Апробиране на разработената методика за оценка на 
конкурентоспособността на земеделските стопанства 
проф.д-р Храбрин Башев 
РП 6: Изграждане на научна мрежа за разпространение на 
научните резултати 
проф.д-р Пламена Йовчевска 

16:00 - 16:30 Кафе пауза 

16:30 - 18:00 Сесия 2: Модератор проф. д-р Красимира Кънева 

16:30 - 17:30 Дискусия 

17:30 - 18:00 Обсъждане на административни и организационни въпроси 

19:00 - 20:00 Вечеря 

 
 

Втори ден – 1.6.2018 г. 

 

8:30 - 9:00 Закуска 

9:00 - 9:30 Регистрация на участниците 

9:30 - 12:30 Сесия 3: Модератор проф.д-р Нина Котева 

9:30 - 11:00 
Концептуална рамка на конкурентоспособността на 
земеделските стопанства 

11:00 - 12:30 
Методически подход и инструментариум за оценка на 
конкурентоспособността на земеделските стопанства 

12:30 - 12:45 
Обобщение и закриване на семинара 
доц.д-р Димо Атанасов 

12:45 - 13:30 Обяд 

13:30  Отпътуване 

 


