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 С нарастващото производство на биологична земеделска
продукция неминуемо се засилва и нуждата от обучение по
биоземеделие и интересът на заетите с това производство към
придобиване на нови знания, умения и компетенции.

Какви основни цели трябва да преследва това 
обучение:
 Да запознае обучаемите със същността и особеностите на биологичното

земеделско производство, определяйки ключовите принципи на това
производство; приложението на различни екологосъобразни технологии и практики;

 Да мотивира обучаемите да прилагат принципите, правилата и изискванията на
биологичното земеделие;биологичното земеделие;

 Да насърчи въвеждане на иновативни методи и технологии на производство и
опазване на околната среда, съчетавайки икономическите интереси с тези за опазване
на природната среда;

 Да събуди интерес към непрекъснато повишаване на квалификацията на
заетите с биоземеделие – натрупване на нови знания, съответстващо на динамичното
развитие в този сектор. /Знания за пазара, за ползите от биохрани, за принципите
при търговията с тях и т.н.

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.

Висше училище по агробизнес и
развитие на регионите,
Институт по регионални изследвания,
Секция „Биологично земеделие“

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО 
БИОЗЕМЕДЕЛИЕ

по примера на изпълнение на национални и 
международни проекти
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EcoQualify – Европейска система за

Какво е “EcoQualify”?

осигуряване на качество при обучение в
областта на търговията с биологични продукти

 Европейската Система за
осигуряване на качество
“EcoQualify” е насочена
към обучението и
бобразованието на:

 мениджъри 

 служители  

 работници

в областта на търговията с
биологични продукти.

• Целта на прилагането на Европейската система за
осигуряване на качество е да наложи
контролируема рамка за осигуряване на високо
качество на обучението на заетите в областта на
търговията с биологични продукти /мениджъри,р р ду / д р ,
търговски работници и т.н./.

• Тази рамка установява сравними критерии за
всички страни‐членки на ЕС.

Координатор: Университетът на Тесалия, Гърция

 По проекта EcoQualify III девет
партньора от Австрия,
България, Германия, Гърция,
Румъния и Турция разработиха
обща рамка на Европейска
система за осигуряване насистема за осигуряване на
качеството на допълнителното
обучение в областта на
търговията с биологични
продукти.

Ръководството по качество 

 Ръководството по качество включва
определяне на всички необходими
специализирани познания за
основните категории продукти,
бизнес процесите и маркетинговите
инструменти за различни нива наинструменти за различни нива на
персонала.

 Предимствата на Системата за
осигуряване на качество са:

‐ Международно призната рамка;

‐ Стандарт с високо качество.

Ръководство за лицензиране

• Качеството на обучение ще се
постигне и поддържа чрез:

‐Сертифициране на образователни и
обучителни институции;

‐ Одитен контрол.р

• Това означава, че сертифицирането
по EcoQualify предлага предимства
на пазара за институциите, които я
прилагат.



http://www.ecoQualifyIII.org Създаване на Европейска Интернет–
базирана платформа за обучение в областта
на търговията с биологични храни

Establishing of a European IT‐based Learning
Platform for further education in organic food
retailing

E-Обучение за търговци на 
биологични хранибиологични храни

Модули:
Основи на производството на биологични храни

 Биологично земеделие

 Биологичното производство на храни

Търговия на биологични храни

 Съхранение и търговия на стоки

 Маркетинг и комуникация

 Икономическа жизнеспособност

12 модули формират
основата за трансфер,
адаптация и превод на
партньорските езици и в
други страни.

След трансфера беше

Биологични свежи храни

 Плодове и зеленчуци

 Мляко и млечни продукти

 Сирене

Биологични сушени продукти

 Зърно и зърнени храни, хляб и хлебни изделия

 Масла и мазнини

 Соя, бобови растения и варива

извършено тестване на
платформата за електронно
обучение в партньорските
страни:

Австрия
България

Чехия
Франция
Германия
Италия
Полша

 

European E-Learning Platform for  
further education in organic food retailing 
 

Welcome to the European e-learning platform for professional training and qualification in 
the organic retail sector. 

In the Platform you will find one educational course, consisting of 4 thematic modules. Each y , g
module consists of 3 educational study units on the main issues and product knowledge areas 
suited for any retailer with organic food products in Europe. 

The course is available in english, bulgarian, czech, french, german, italian and polish 
language. Each course has been adapted to the specific conditions of the particular countries. 

 

Please click on the flags to find the course in your language. 

                                     
 

http://www.forum‐berufsbildung.de/eco‐qualify/ 

http://edueco.edu.rs

Обучение на преподаватели в областта 
на производството и управлението на 

екологични хранир
516964-TEMPUS-1-2011-NL



Иновативни резултати:

 изграждане на капацитет и развитие на
професионални мрежи между страните от Западните
Балкани в областта на производството и управлението
на екологични храни;

 разработване на програми за професионално
б бобучение 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 на
работа на партньорите от Западните
Балкани са:

 биологично животновъдство;

 биологично овощарство;

 биологично зеленчукопроизводство;

 полски култури;

 растителна защита;

 почви;

 екология;

 опазване на околната среда;

 мениджмънт в органичното
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 

бпотребители;
- връзка наука-бизнес в 
биологичното земеделие; 
- както и помощ при 
разработването и тестването на 
учебните програми.

Организиране и провеждане на дългосрочни
и краткосрочни курсове (Пловдив, Русе и
Велико Търново) и информационни сесии (в
36 общини)

 Обучения по Мярка 111 „Професионално обучение,
информационни дейности и разпространение на
научни знания” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.

Информационни сесии

 Информационна сесия по мярка 214
„Агроекологични плащания”

 Базово обучение по проблеми на опазване на
околната среда в земеделието

 Биологично земеделие

 Маркетинг и реализиране на продукцията от
земеделското стопанство

 Управление на неприятелите на земеделските
култури – добри растително‐защитни практики

 Качество и безопасност на храните

 Традиционно животновъдство – опазване на
застрашени от изчезване местни породи

Дългосрочни  и краткосрочни 
курсове
В областта на растениевъдството:

 Съвременни технологии в зеленчукопроизводството ‐ 150 часа;

 Нови технологии в отглеждането на зърнени култури – 150 часа;

 Създаване и отглеждане на овощни насаждения и ягодоплодни
култури и получаване на екологично чиста плодова продукция –
150 часа;

 Съвременни технологии в лозарството и получаване на
продукция с високи хранителни и технологични качества ‐
150часа;

 Продукти за растителна защита и тяхното приложение в
земеделието – 30 часа;

 Събиране, култивиране и използване на лечебни растения –
30часа.



Дългосрочни  и краткосрочни 
курсове
В областта на животновъдството:

 Иновации в областта на животновъдството и 
безопасност на храните – 150 часа

В областта на агроекологията:

‐ Специфични програми за обучение за отделни 
агроекологични пакети по мярка 214

 Биологично растениевъдство – 30 часа

 Биологично пчеларство – 30 часа

Обучени земеделски 
производители:

Информационни сесии: 517

Дългосрочни и 
краткосрочни курсове: 255

Общо: 772

Обратна връзка с обучаемите:
 Достъп до литературни източници, информация за технологии на
производство, методи на контрол на болести, неприятели и др., схеми
на сеитбообращение;

 За възможни курсове за повишаване на квалификацията,
бакалавърски и магистърски програми;

 Достъп до база‐данни за биологични семена, биологични агенти и др.;

 Достъп до информация за пазари на биологична земеделска
продукция и биохрани;

 Достъп до съпътстващи услуги – съвети, консултации, кредитиране,
Европейски програми и др.

Дейността на Висше училище по агробизнес и 
развитие на регионите е насочена към:

 въвеждането и използването на иновативни
практики и европейски стандарти, водещи до
усъвършенстване на системата за качество на
обучението;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

 Предоставяне на възможност за активно, основано
на опита учене, с цел насърчаване придобиването
на електронни умения, култура за поемане на риск,
инициативност любознателност вътрешнаинициативност, любознателност, вътрешна
мотивация и критично мислене;

 Включване на предприемачеството в рамката
от ключови умения на обучаващите.

Стратегически цели
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 2020
 Превръщането на ученето през целия живот и на
мобилността в реалност;

 Подобряване на качеството и ефективността на
образованието и обучението;образованието и обучението;

 Утвърждаване на равнопоставеността, социалното
сближаване и активното гражданско участие;

 Разгръщане на творчеството и иноваците,
включително предприемчивостта, при всички
степени на образование и обучение.



Заключение:

 Образователните цели по биоземеделие трябва да са
насочени към тези променящи се ценности, към
един по‐различен начин на живот и поведение,
както и към развиване на умения за изграждане накакто 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 основния инструмент за
промяна на отношението на обществото към
околната среда в съответствие с международните
стратегии за постигане на устойчиво развитие.

Благодаря за вниманието!

доц. д-р Марияна Иванова

Зам. Ректор по учебна дейност и международно сътрудничество на ВУАРР

4003 Пловдив, бул. Дунав 78
тел. 032 960 356

0885849953

agricollege.mivanova@gmail.com




