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Резюме 
Публикацията представя част от опита на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) – 
Пловдив, в усилията му да наложи едно модерно и иновативно обучение по биологично земеделие чрез 
добрите практики, придобити по време на изпълнение на национални и международни проекти, 
финансирани по програми на ЕС в периода 2010–2013 година. Базирайки се на целия този опит дейността на 
ВУАРР е насочена към: въвеждане и използване на иновативни практики и европейски стандарти, водещи 
до усъвършенстване на системата за качество на обучението;повишаване на мобилността на студенти и 
преподаватели чрез осъществяване на трайни връзки със страни от Европейския съюз и извън него за 
участие в международни програми, проекти и договори в областта на обучението, образованието и 
научноизследователската дейност. Образователните цели по биоземеделие трябва да са насочени към 
променящите се ценности, към един по-различен начин на живот и поведение, както и към развиване на 
умения за изграждане на общество, загрижено за бъдещите поколения, т.е. образованието и обучението по 
биоземеделие трябва да се превърнат в основен инструмент за промяна на отношението на обществото към 
околната среда в съответствие с международните стратегии за постигане на устойчиво развитие. 
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Abstract 
The current paper presents part of the experience of the University of Agribusiness and Rural Development 
(UARD) – Plovdiv in its efforts to have a modern and innovative training in organic farming through good practices 
acquired during the implementation of various national and international projects funded by EU programs in the 
period of 2006-2012. Based on this expertise, theUARD activities targets: the introduction and use of innovative 
practices and European standards, leading to improvement of the quality educational system; increasing the mobility 
of students and teachers through thei mplementation of relationships with countries in the European Union and 
beyond to participate in international programs, projects and contracts in the field of training, education and 
research. Educational goals in organic farming should be directed to these changing values to a different lifestyle 
and behavior, and to develop the skills to build a society concerned about future generations, i.e. education and 
training in organic farming should become the main tool to change society's attitude towards the environment in line 
with international strategies for sustainable development. 
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Въведение 
С нарастващото производство на биологична 
земеделска продукция неминуемо се засилват 
необходимостта от обучение по биологично 
земеделиеи интересът на заетите с това 
производство към придобиване на нови знания, 
умения и компетенции.  
Какви основни цели трябва да преследва това 
обучение? 
1. Да запознае обучаемите със същността и 
особеностите на биологичното земеделско 
производство, определяйки ключовите принципи 
на това производство, с приложението на различни 
екологосъобразни технологии и други ; 
2. Да мотивира обучаемите да прилагат 
принципите, правилата и изискванията на 
биологичното земеделие; 

3. Да се въвеждат иновативни методи и 
технологии на производство и опазване на 
околната среда, съчетавайки икономическите 
интереси с тези за опазване на природната среда; 
4. Да събуди интерес към непрекъснато 
повишаване на квалификацията на заетите с 
биоземеделие – натрупване на нови знания, 
съответстващи на динамичното развитие в този 
сектор. Знания за пазара, за ползите от биохрани, за 
принципите при търговията с тях и други. 
В голяма степен обучението по биоземеделие е 
възпитание в екологосъобразно отношение към 
околната среда, към грижата за човека и бъдещите 
поколения. Всичко това засяга нас, нашите деца и 
техните деца. Ето защовъв ВУАРР се отделя 
специално внимание на това обучение. 
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Материал и методика 
Публикацията представя част от опита наВУАРР в 
усилията му да наложи едно модерно и иновативно 
обучение по биоземеделиечрез добрите практики, 
придобити по време на изпълнение на различни 
национални и международни проекти, 
финансирани по програми на ЕС в периода 2010–
2013 година.През 2011 г. ВУАРР, чрез своя 
Институт по регионални изследвания, секция 
„Биологично земеделие“, стана пълноправен член 
на IFOAM, което създаде допълнителни 
предпоставки за разширяване на образователните 
дейностите в тази област. В таблица 1 е посочен 
списък на представените международни проекти с 
участие на работни екипи от ВУАРР.  
 
Резултати и дискусия 
Международни проекти (Таблица 1). 
1. Прилагане на система за осигуряване на 
качество при обучение в областта на търговията 
с биохрани – EcoQualify III 
Проектът „Прилагане на система за осигуряване на 
качество на обучението в областта на търговията с 
биохрани – EcoQualify” е във връзка с 
разширяващия се пазар на биологични продукти в 
Европа (чийто годишен растеж е между 10-15%), а 
и с необходимостта да се разработят изисквания за 
специфичните компетенции - не само относно 
производството на земеделска продукция чрез 
осигуряване на съответствие със 
законодателството, а също и изисквания относно 
знанията, уменията и компетенциите на търговците 
на биологични продукти в сферата на 
сертификацията, лицензирането и други. 
Какво е EcoQualify? 
Това е Европейска система за осигуряване на 
качество при обучение в областта на търговията с 
биопродукти. Концепцията EcoQualify е 
разработена и внедрена от партньорски институции 
в Германия и Австрия. Главна задача на този 
проект е да адаптира и тества тази вече разработена 
и приложена Система за осигуряване на качество в 

областта на търговията с биохрани според нуждите 
на потребителите в България, Гърция, Румъния и 
Турция.Европейската Система за осигуряване на 
качество EcoQualify е насочена към обучението и 
образованието на:мениджъри, служители, 
работницив областта на търговията с биологични 
продукти. 
Целта на прилагането на тази Европейска система е 
да наложи контролируема рамка за осигуряване на 
високо качество на обучението на заетите в 
областта на търговията с биологични 
продукти.Тази рамка установява общи и 
същевременно сравними критерии за всички 
страни-членки на ЕС. Девет партньори от 6 страни 
участват в изпълнението на проекта, чийто 
координаторе Университетът на Тесалия, Гърция. 
Ръководството по качество е основен продукт.То е 
предназначено за обучаващи институции и освен 
всички необходими компоненти, които трябва да 
съдържа едно Ръководство по качество, това 
ръководство съдържа и насоки за придобиване на 
специализирани познания за основните категории 
продукти, бизнес процесите и маркетинговите 
инструменти за различни нива на персонала, както 
и изискванията към квалификацията на 
преподавателите, начините на оценяване на 
резултатите от ученето и други. 
Ръководството за лицензиране дава насоки за онези 
образователни и обучителни институции, които 
биха искали да се сертифицират да извършват 
обучение в областта на търговията с биопродукти 
или да извършват одитен контрол. 
Сертифициращата институция на Европейско ниво 
е Асоциацията на търговците на биопродукти в 
Австрия. 
Сертифицирането по EcoQualify предлага 
предимства на пазара за институциите, които я 
прилагат. ВУАРР е сертифицирана институция. На 
сайта на проекта може да намерите по-подробна 
информация: (http://www.ecoQualifyIII.org). 
 

 
Таблица 1. Международни проекти, финансирани от програми на ЕС с участието на ВУАРР 

 

 

Година на 
изпълнени

е на 
проекта 

Програма 
Тип на 
дейността 

Институция-
координатор 

Заглавие на проекта 

1. 2010-2012 Леонардо 
да Винчи 

Трансфер 
на 
иновации 

Университетът на 
Тесалия, Гърция 

Прилагане на система за осигуряване на 
качество при обучение в областта на 
търговията с биохрани – EcoQualify III 

2. 2010-2012 Леонардо 
да Винчи 

Трансфер 
на 
иновации 

Институт Equalita, 
Германия 

Създаване на Европейска интернет-базирана 
платформа за продължаващо обучение в 
областта на търговията с биохрани 

3. 2011-2014 Темпус  Университет Van 
Hall Larenstein, 
Холандия 

EDUECO: Обучение на преподаватели в 
областта на производството и управлението 
на екологично чисти храни 

4. 2012-2014 Леонардо 
да Винчи 

Трансфер 
на 
иновации 

Словашки аграрен 
университет 
Нитра, Словакия  

NewCAP – Нови Европейски стандарти в 
контекста на реформираната Обща Аграрна 
Политика на ЕС 
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2. Създаване на Европейска интернет-базирана 
платформа за продължаващо обучение в 
областта на търговията с биохрани 
Проектът „Създаване на Европейска Интернет-
базирана платформа за обучение в областта на 
търговията с биохрани“ е много важна стъпка в 
бъдещето на професионалното образование за хора, 
които работят в сферата на търговията на дребно с 
биопродукти. Смятаме, че хората, които продават 
биопродукти, трябва да бъдат и добре обучавани, 
защото биопродуктите изискват специална грижа и 
допълнителни разяснения. 
Платформата за електронно обучение EcoQualify 
предлага богат ресурс за обучение и придобиване 
на знания в сектора на биохраните на седем 
различни езика. 
Уникалното е това, че за първи път се разработва 
подобен курс за пазара на биопродукти, който курс 
може да бъде адаптиран за цяла Европа. 
Проектът е реализиран с участието на партньори 
отФранция, Италия, Германия, Австрия, България, 
Полша и Чехия. Разработени са 12 модула за 
обучение, систематизирани в 4 групи, осигуряващи 
специфични знания и умения, свързани с 
биологичнитехрани и биоземеделието. 
Придобиването на подобни знания еотсъществено 
значение за ефективната комуникация с клиентите 
в един биомагазин. Едно от най-големите 
предизвикателства при този вид обучение е 
превръщането на печатните учебни материали в 
електронен формат. Така създадената електронна 
платформа е обща за всички държави–участници в 
проекта, като са отчетени различията на пазара на 
биопродукти в отделните страни.  
Тази платформа е предназначена и за хора, 
коитоработят в биомагазинии нямат възможност да 
посещават семинари или друго подобно обучение.  

 
3. EDUECO: Обучение на преподаватели в 
областта на производството и управлението на 
екологично чисти храни 
Проектът по програма ТЕМПУС „Обучение на 
преподаватели в областта на производството и 
управлението на екологично чисти храни” цели 
изграждането на капацитет в Западните Балкани за 
устойчиво икономическо развитие във връзка с 
биологичното производство на храни чрез 
насърчаване и подпомагане на професионалното 
образование и обучение. Фокусът е върху 
биологичното производство, поради неговия 
огромен потенциал на икономически двигател в 
селските райони. 
 
Иновативни резултати: 
- Изграждане на капацитет и развитие на 
професионални мрежи между страните от 
Западните Балкани в областта на производството и 
управлението нае кологични храни; 
- Разработване на програми за професионално 
обучение и провеждане на обучения за 
преподаватели от средните земеделски училища; 

- Разработване на програми за професионално 
обучение за крайните потребители (производители 
и предприемачи) и провеждане на обучения. 
Приоритетните направления в работата на 
партньорите от Западните Балкани са: 
биологичните животновъдство, овощарство, 
зеленчукопроизводство, полски култури; 
растителна защита; почви; екология; опазване на 
околната среда; мениджмънт в биологичното 
производство / вкл. риск мениджмънт и 
сертифициране/. 
Ролята на ВУАРР като партньор е да осигури 
обучение на университетски преподаватели в три 
направления: предприемачество, комуникации с 
крайните потребители и връзка наука-бизнес в 
биологичното земеделие, както и помощ при 
разработването и тестването на учебнитепрограми. 

 
4. NewCAP – Нови Европейски стандарти в 
контекста на реформираната Обща аграрна 
политика на ЕС 
Биологичното земеделие е важен приоритет в 
политиката за развитие на земеделието в Република 
България и е един от акцентите на Общата 
селскостопанска политика за периода 2014-2020 
година. В стартиралия през 2012 г. проект 
NewCAP – Нови Европейски стандарти в контекста 
на реформираната Обща аграрна политика на ЕС 
съществено внимание се отделя на възможностите 
за подпомагане на биологичните производители 
през периода 2014-2020 г. чрез обучение и 
популяризиране на ползите от биологично 
произведените храни и продукти за човешкото 
здраве, както и на биологичния метод на 
производство, като щадящ околната среда и 
запазващ природните ресурси. 

 
Национални проекти 
В рамките на Програмата за развитие на селските 
райони ВУАРР изпълни мащабен проект по Мярка 
111 „Професионално обучение, информационни 
дейности и разпространение на научни знания”. 
Информационни сесии: 
- по мярка 214 „Агроекологични плащания”; 
- Базово обучение по проблеми на опазване на 
околната среда в земеделието; 
- Биологично земеделие; 
- Качество и безопасност на храните и други. 
Дългосрочни и краткосрочни курсове: В областта 
на: растениевъдството; животновъдството и 
агроекологията /в т.ч. биологичното 
растениевъдство/; пчеларството и други. Брой 
обучени земеделски производители: дългосрочни и 
краткосрочни курсове - 255; информационни 
сесии - 517; Общо - 772.  
Съществен елемент от процеса на обучение по 
биоземеделие е обратната връзка с обучаемите. В 
резултат на проведени анкети и допитвания до 
обучаемите по биоземеделие, може да обобщим, че 
обучението трябва да осигури: 
 Достъп до литературни източници, информация 
за съвременни технологии на производство, 
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иновативни методи за контрол на болести, 
неприятели и др., схеми на сеитбообръщение; 
 Достъп до база данни за биологични семена, 
биологични агенти и други; 
 Достъп до информация за пазари на биологична 
земеделска продукция и биохрани;  
 Информация за възможни курсове за 
повишаване на квалификацията, за бакалавърски и 
магистърски програми; 
 Достъп до съпътстващи услуги – съвети, 
консултации, кредитиране, Европейски програми и 
други. 
Базирайки се на целия този опит дейността на 
ВУАРР е насочена към: 
 въвеждането и използването на иновативни 
практики и европейски стандарти, водещи до 
усъвършенстване на системата за качество на 
обучението; 
 повишаване на мобилността на студенти и 
преподаватели чрез осъществяване на трайни 
връзки със страни от Европейския съюз и извън 
него за участие в международни програми, проекти 
и договори в областта на обучението, 
образованието и научноизследователската дейност. 
Творчество, новаторство, предприемачество - и в 
бъдеще те ще са водещи в образователните услуги, 
които предоставя ВУАРР: 
- с възможности за активно, основано на опита 
учене, с цел насърчаване придобиването на умения 
в областта на ИКТ, на инициативност, вътрешна 
мотивация и критично мислене; 
- с включване на предприемачеството в рамката 
на ключовите умения. 

Само така висшето училище ще отговори на 
стратегическите цели „Образование и обучение 
2020“ - за разгръщане на творчеството и 
иновациите, включително предприемачеството 
при всички степени на образование и обучение. 

 
Заключение 
Образователните цели по биоземеделие трябва да 
са насочени към променящите се ценности, към 
един по-различен начин на живот и поведение, 
както и към развиване на умения за изграждане на 
общество, загрижено за бъдещите поколения. 
Образованието и обучението по биоземеделие 
трябва да се превърнат в основния инструмент за 
промяна на отношението на обществото към 
околната среда в съответствие с международните 
стратегии за постигане на устойчиво развитие. 
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