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СПЕЦИАЛНО ЗА БРОЯ 
 

 

 

 

ВУАРР – УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ 

ТВОРЧЕСТВО, НОВАТОРСТВО, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
 

Интервю с проф. д‐р Марияна Иванова 

Зам. Ректор на ВУАРР и Ръководител на секция „Биологично 

земеделие” към Института за регионални изследвания 

 

‐  Проф.  Иванова,  защо 
ВУАРР се включва активно в 
проекти,  свързани  с 
обучението  по 
биоземеделие  и 
търговията с биохрани? 
‐  С  нарастващото  произ‐
водство  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 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  биологичнотоземеделие;  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, 
съответстващи 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. 
 
‐ Какво е участието на Висше училище по агробизнес и 
развитие на регионите? 
‐  Дейността  на  Висше  училище  по  агробизнес  и 
развитиенарегионите  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. 
 
‐ Как бихте представили ВУАРР в три думи? 
‐ Творчество, новаторство, предприемачество. 
 
‐  Какви  възможности  предоставя  университетът  на 
студентите и участниците в проектите? 
‐ Предоставяне на възможност за активно,  основано на 
опита  учене,  с  цел  насърчаване  придобиването  на 
електронни  умения,  култура  за  поемане  на  риск, 
инициативност, любознателност, вътрешна мотивация и 
критично мислене; включване на предприемачеството в 
рамката от ключови умения на обучаващите. 
 
‐  Как  всичко това  се  вписва  в  общите  стратегически 
цели  на  ЕС  и  тези  в  областта  на  образованието  и 
обучението? 
‐ Мисията  на  висшето  училище  е  в  унисон  с  целите  за 
превръщане  на  ученето  през  целия  живот  и  на 
мобилността  в  реалност;  подобряване  на  качеството  и 
ефективността  на  образованиетоиобучението; 
утвърждаване  на  равнопоставеността,  социалното 
сближаване  и  активното  гражданско  участие; 
разгръщане  на  творчеството  и  иноваците,  включително 
предприемачивостта,  при  всички  степени  на 
образование и обучение. 
Образователните  цели  на ВУАРР  са  насочени  към  един 
по‐различен  начин  на  живот,  поведение  и  мислене, 
както  и  към  развиване  на  умения  за  изгражданена 
общество,  загрижено  за  бъдещитепоколения,  т.е. 
образованието  и  обучението  трябва  да  се  превърне  в 
основния  инструмент  за  промяна  на  отношението  на 
обществото към околната среда, в т.ч. и към промените 
на климата в съответствие с международните стратегии 
за постигане на устойчиво развитие. 

Интервюто взе Е. Арабска 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЗЕМЕДЕЛИЕ И ТЪРГОВИЯ С БИОХРАНИ 

по примера на изпълнение на национални и международни проекти 

 

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

 
ECVET‐EcoQualify:  ECVET  based  training  of  trainers  in 
organic  retailing  according  to  "ECO  Qualify”  Quality 
Assurance System ECVET‐EcoQualify 

Проектът  за  трансфер  на 
иновации  по  програма 
„Леонардо  да  Винчи“ 
стартира на 01.10.2013 г. 

Координатор на проекта е ВУАРР. 
На 7 и 8 ноември във Виена, Австрия се проведе първата 
партньорска  среща.  В  партньорството  участват  9 

институции  от  6  страни 
–  Австрия,  България, 
Германия,  Италия, 
Чешката  Република  и 
Турция. 
Основната  цел  на 
проекта  ECVET‐
EcoQualify  е  да  се 

създаде  курс  за  обучение  на  учители  /обучители  и 
наставници/  инструктори,  които  да  придобият 
необходимите  умения  да  разработват  и  планират 
курсове  за  обучение  в  областта  на  търговията  с 
биологични  храни,  включително  електронно  обучение 
съобразно ECVET и EQF. 
Специфичните цели на проекта са: 
‐ Превод и  адаптиране на  ЕКР и ECVET  за EcoQualify  да 
НКР на страните партньори; 
‐  Анализиране,  компилиране и  определянена  различни 
дидактики  и  методики  за  обучение  на  учители  / 

преподаватели  в  органичния  сектор  на  базата  на 
Системата  за  осигуряване  на  качество  "EcoQualify"  и 
дефиниране на резултатите от обучението; 
‐  Пилотно  тестване  на  хода  на  он‐лайн  обучение  и 
събиране на отзиви за неговото подобряване; 
‐  Дефиниране  на  „Общност  на  практика“  чрез  общи 
интереси  и  прояви  за  общо  сътрудничество  между 
заинтересованите  страни –  институции от ПОО,  както и 
заети в сектора за търговия на биологични продукти, за 
да  се  създаде  един  курс  на  обучение  ориентиран  към 
пазара. 
Очаквани резултати от проекта са следните: 
 Методология  за  курс  на  обучение  в  областта  на 
търговията  с  биохрани,  съобразен  с  Европейската 
квалификационна рамка (EQF) и системата за кредити в 
професионалното образование и обучение (ECVET) 
 Разработване  на  националните  версии  на  резултати 
от ученето 
 Ръководство  за  институции  от  ПОО,  които  ще 
провеждат обучение в областта на биологичния сектор 
 Курс на обучение – он‐лайн 
 Аналитичен  доклад  за  тестването  на  курса  на 
обучение 
 Създаване  на  платформа  на  социална  мрежа  за 
Общност на практика (Community of Practice) 
В  момента  се  разработва  web‐сайт  на  проекта  (ecvet‐
ecoqualify.eu): 
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Работа  по  първи  етап  на  проект  за  трансфер  на 
иновации по програма „Леонардо Да Винчи” – NEWCAP 
 

Проектът  за  трансфер  на 
иновации  на  тема: 
NEWCAP  ‐  "Нови 

европейски  стандарти  в  контекста  на 
реформираната  Обща  селскостопанска  политика  на 
ЕС  "  стартира  на  1  ноември  2012  г.  Този  проект  се 
изпълнява  по  Програмата  „Учене  през  целия  живот“, 
Подпрограма „Леонардо да Винчи“. 
Цели  на  проекта.  Основната  цел  на  проекта  е  да  се 
създаде  интерактивна  образователна  програма  в 
областта на новата реформирана Обща селскостопанска 
политика на ЕС  за лица в  селските райони  (земеделски 
производители, консултанти в областта на земеделието, 
хора от селските райони и особено младежи в селските 

райони,  които  си  търсят  работа).  Предложеният  проект 
предвижда  използването  на  метода  и  ресурсите  на  е‐
обучението,  различни  форми  на  автоматично  тестване 
(включено в отделните модули и мултимедийни учебни 
материали и учебни единици), синхронна и асинхронна 
комуникация. 
По‐важните  резултати/продукти,  които  ще  бъдат 
постиганти/ разработени са следните:  
 Web  страница,  която  да  представи  информация  за 
проекта,  неговите  цели,  както  и  резултатите  от 
дейността  на  консорциума  по  проекта.  Тя  също  така 
предоставя  достъп  до  секции  в  областта  на 
земеделието,  намиращи  се  на  официалния  уеб‐сайт  на 
ЕС,  както  и  други  интересни  връзки.  Уеб  страница  на 
проекта  ще  осигури  директна  връзка  с  он‐лайн 
обучителните модули. 

www.newcap‐project.eu 
 

 
 
 Териториалният  сравнителен  документ  е 
документ,  анализиращ  състоянието  на  прилаганите 
принципина Общата аграрна политика на ЕС, прилагани 
в  отделните  страни‐партньори  и  мерките,  които  се 
вземат  за  прилагане  на  промените  в  рамките  на 
реформираната ОСП. 
 Платформата  за  е‐обучение  ще  осигури  място  за 
поставяне на он‐лайн обучителни модули. Модулите ще 
бъдат  на  разположение  под  формата  на  интерактивни 
он‐лайн  курсове,  вкл.  аудио‐визуални  елементи, 
ориентирани  към  самообучение  и  самооценка. 
Платформата  ще  бъде  разработена  и  приведена  в 
експлоатация  през  втория  етап  на  изплъление  на 
проекта. 
 Дейностите  за  разпространение  и  рекламиране 
на  проекта,  неговите  цели  и  резултати  ще  включват 
организиране  на  информационни  събития  като 

семинари,  работни  срещи  и  конференции,  и 
производство  на  рекламни  материали  като  брошури, 
бюлетини и постери.  
Проектът  се  реализира  в  партньорство  на  следните 
институции: 
 Словашкият  Аграрен  Университет  в  Нитра, 
Словакия  (Координатор  на  проекта)  е  една  от  най‐
авторитетните  образователни  и  научни  институции  със 
своя  основна  цел  да  подсигури  на  студентите  висше 
образование в областта на земеделието и сродни науки, 
като  Европейски  изследвания  регионално  развитие, 
биотехнологии, икономика и мениджмънт, ландшафтна 
архитектура,  ландшафтно  инженерство,  технически 
науки  и  др.  Факултетът  по  Европеистика  и  регионално 
развитие е най‐младият факултет в университета, с опит 
и  компетентност  в  политиката  на  ЕС,  със  специален 
акцент върху ОСП. 
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 Агроинститутът  в  Нитра,  Словакия  е  държавна 
образователна  и  обучителна  институция  на 
Министерството  на  Земеделието  и  развитието  на 
регионите  в  Словашката  република,  която  участва  в 
разработването  на  стратегии  и  концепции  за 
продължаващо образование в областта на земеделското 
производство  на  храни.  Агроинститут,  Нитра  също 
реализира  цели,  свързани  с  професионалното 
образование  в  средните  училища,  насочени  към 
земеделието и хранителната промишленост. 
 Италианската асоциация на фермерите в Тоскана 
(ИАФ  Тоскана),  Флоренция,  Италия  е  професионална 
фермерска  асоциация.  Тя  представлява  и  защитава 
икономическите,  социални  и  граждански  интереси  на 

фермерите  в  селската  общност.  ИАФ  потвърждава 
фундаменталното  значение  на  земеделието  спрямо 
икономиката  и  в  обществото.  ИАФ  Тоскана  е 
организирана  в  провинциални  асоциации,  които  са 
законно  независими.  ИАФ  Тоскана  е  базирана  във 
Флоренция и представлява 20,000 фермери и над 70,000 
асоциирани членове.  
 Висше  училище  по  агробизнес  и  развитие  на 
регионите 
През  първия  етап  на  изпълнение  на  проекта  бяха 
проведени  две  партньорски  срещи:  в  Нитра,  Словакия 
(26‐27.11.2012  г.)  и  в  Пловдив,  България.  ВУАРР  беше 
домакин  на  втората  партньорска  среща  в  периода  15‐
16.07.2013 г. 

 

 
Първа партньорска среща в гр. Нитра, Словакия (26‐27.11.2012 г.) 

 
Втора партньорска среща по проект ‘NEWCAP’ в Пловдив, България (15‐16.07.2013 г.) 

 
Прилагане  на  Система  за  осигуряване  на  качество  за 
обучение  при  търговията  с  органични  продукти  – 
ЕкоКвалификация III 
/Implementation  of  a  Quality  Assurance  System  for 
training in organic food retailing – EcoQualify III/ 
Главна задача на този проект беше да адаптира и тества 
вече разработената Система за осигуряване на качество 
„EcoQualify”  (Еко  Квалификация)  според  нуждите  на 
потребителите  в  България,  Гърция,  Румъния  и  Турция. 
Проектът  се  координира  от  Университета  на  Тесалия, 
Волос  (Гърция)  в  партньорство  с  8  образователни 
институции,  асоциации  и  консултантски  фирми  от 
изброените  по‐горе  4  страни  +  Австрия  и  Германия. 
Проектът  се  изплълнява  в  рамките  на  програма 
“Леонардо  да  Винчи”  и  представлява  трансфер  на 
иновации.  
 
Ииновативни резултати: 
•  Европейска  система  за  осигуряване  на 
допълнително образование в областта на търговията с 
биохрани 

Европейската  система  за  осигуряване  на  качеството 
E(co)‐Qualify е фокусирана на обучението на мениджъри 
и  служители,  заети  в  търговията  с  биологични 
продукти.Европейската  система  за  осигуряване  на 
качеството  E(CO)  QUALIFY,  като  основа  на  всички 
национални  системи  за  осигуряване  на  качеството,  бе 

разработена  за  адаптация  и  превод. 
Всички  национални  системи  за 
осигуряване  на  качеството  са 
базирани  на  този  централен 
документ. 
Европейската  система  за  осигуряване 
на  качеството  и  Ръководството  по 

качество  са  налични  на  CD  и  хартиени  версии, 
публикувани също на уеб‐сайта на проекта. 

 Национална  система  за 
осигуряване на качеството 
Националните  версии  на  Системата 
за  осигуряване  на  качеството  бяха 
адаптирани  от  всички  партньори  в 
подходящи  и  адекватни  версии  за 

Гърция, България, Румъния и Турция. 
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Те  са  осигурени  на  CD  и  хартиени  документи  на  всеки 
език на приемащите държави и са публикувани на уеб‐
сайта на проекта и на уеб‐сайта на всеки парньор. 
•  Наръчник по качеството Quality Handbook (QH) 

Освен  определяне  на  процесите, 
типични  за  системите  за 
осигуряване  на  качеството, 
Ръководството  включва 
определяне  на  цялото 
необходимо  специализирано 
познание  в  главните  продуктови 
категории,  бизнес  процеси  и 
маркетингови  инструменти  за 
различните  нива  на  персонала. 
По  този  начин  то  предлага 

съвременни  познания  за  всички  заинтерсовани 
предприемачи  и  техния  персонал,  ангажиран  в 
продажбите на биологични продукти. 
Системата за осигуярване на качеството се състои от три 
части: 
Част  1:  Ръководството  по  качеството  описва 
необходимите  процеси  по  качество  за  всяка 
организация. 
Част 2: Лист за проверка на всички процеси по време на 
сертифициране  и/или  одити.  Листът  дава  указания  за 

процесите  на  сертификация  и  одит  и  за  одитори,  и  за 
мениджъри по качеството в съответните институции. По 
време  на  сертификационния  процес  всички  списъци 
трябва  да  бъдат  заверени.  По  време  на 
сертификационния процес, листът осигурява стандартна 
процедура за вземане на решения. 
Част 3: Приложението служи като референтен списък на 
процесите  и  практически  примери  (например  образец 
на ръководство за лекции). Това не е задължителна част 
от  вътрешната  система  за  качество  и  може  да  бъде 
променяна  без  процесите  на  документацията  по 

управлението  на  качеството. 
Възможно  е  да  се  добавят 
документи в този списък. 
 Насоки за лицензиране 
Насоките  за  лицензиране  като 
част от Системата за осигуряване 
на  качеството  бе  адаптирана  от 
всички  държави  –  партньори  по 
проекта.  Насоките  за 
кандидатстване са в наличност на 

английски и на езиците на държавите на партньорите по 
EQIII.  
 

 

       
 
Създаване  на  Европейска  Интернет‐базирана 
платформа  за  продължаващо  обучение  в  областта  на 
търговията с биологични храни  
/Establishing of a European IT‐based Learning Platform for 
further education in organic food retailing/ 

 
 
 
 
 

Проектът  бе  реализиран  по  програма  “Леонардо  да 
Винчи”  –  трансфер  на  иновации.  Коордионатор  на 

проекта  е  Институт  Еqualita 
(Германия).  ВУ  “Земеделски 
колеж”  участва  като 
партньор. 
Целта на този проект беше 
да се създаде Европейска 
електронна платформа за 
професионално обучение и 
квалификация в областта  на 

търговията с биологични продукти.  

Иновативни резултати:  
Дванадесетте  учебни  модули  по  основни  въпроси  и 
производствени  области  са  определени  с  подходящи 
инструменти  за  учене  и  адаптирани  към  специфичните 
условия в страните‐ партньори. Основните целеви групи 
за  платформата  са  участници  от  сектор  търговия  с 
биологични  храни,  образователни  институции,  които 
предлагат обучение и квалификация за този сектор. 
Основи на производството на биологични храни: 
•  Биологично земеделие. 
•  Биологичното производство на храни. 
•  Търговия с биологични храни. 
Търговия на биологични храни: 
•  Съхранение и търговия на стоки. 
•  Маркетинг и комуникация. 
•  Икономическа жизнеспособност. 
Биологични свежи храни: 
•  Плодове и зеленчуци. 
•  Мляко и млечни продукти. 
•  Сирене. 
Биологични сушени продукти: 
•  Зърно и зърнени храни, хляб и хлебни изделия. 
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•  Масла и мазнини. 
•  Соя, бобови растения и варива. 
Дванадесетте  модули  ще  формират  основата  за 
трансфер,  адаптация  и  превод  на  други  партньорски 
страни  и  езици.  Освен  трансфер  беше  извършено  и 
тестване  на  платформата  за  електронно  обучение  в 
партньорските страни. 
 
Обучение  на  преподаватели  в  областта  на 
екологичното производство и управление на храни 
EDUECO:  Education of  Teachers  in  the  field  of  Ecological 
Food Production and Management. № 516964‐TEMPUS‐1‐
2011‐1‐NL‐TEMPUS‐JPHES(2011‐2496/001) 
Координатор: VanHallLarensteinUniversity, Холандия 
Проектът се реализира в периода: 2011 – 2014 г. 

Проектът  по  програма 
ТЕМПУС  „Обучение  на 
преподаватели  в 
областта  на 

производството и управлението на екологично чисти 
храни”  цели  изграждане  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.  За  да  се  посрещне  увеличаващото  се 
потребителско  търсене  по  отношение  на  екологично 
чисти  и  безопасни  храни,  биологично  земеделие  и 
преработка  на  биологични  продукти,  трябва  да  се 
вземат предвид специфичните изисквания в региона.  
Проектът  EDUECO  предлага  на  университети  в  Сърбия, 
Босна  и  Херцеговина  и  Черна  гора  знания  и методи  за 
обучение на неуниверситетски преподаватели. Пилотно 
обучение  в  средни  училища  също  ще  бъде 
организирано.  Необходимите  знания  трябва  да  бъдат 
доставяни  от  експерти  и  преподаватели  с 
професионални  знания  и  умения  в  биологичното 
земеделие  и  мениджмънта.  Ето  защо,  ще  бъде 
създадена  и  регионална  мрежа  с  участието  на 
университетски  преподаватели  и  учители  от 
професионални  гимназии,  както и  на  представители на 
сектора. Тя ще осигурява обратната връзка за постоянно 
развитие и усъвършенстване на учебните програми във 
връзка  с  посрещане  на  нуждите,  определяни  от 
пазарното  търсене.  Модернизирането  на  методите  на 
преподаване  в  професионалните  гимназии  започва  с 
акцент  върху  университетите  и  тяхната  роля  в 
подпомагане  на  неуниверситетското  образование  и 
разпространението на нови знания и технологии.  
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. 
Партньорите  от  Холандия,  България  и  Унгария 
осигуряват  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  учебните  програми  за 
учителите и учениците. 
Проектът  е  финансиран  от  Европейската  комисия  по 
програма TEMPUS.  
Контрактор  е  Университетът  Ван  Хол  Ларенщайн  от 
Холандия,  а  броят  на  партньорите  е  16,  сред  които  и 
Висше  училище  по  агробизнес  и  развитие  на 
регионите ‐ Пловдив;  
 Университет в Капошвар – Унгария;  
 Университет Educons – Сремска Каменица, Сърбия;  
 Университет в Крагужевац – Сърбия;  
 Университет в Сараево ‐ Босна и Херцеговина;  
 Университет в Тузла – Босна и Херцеговина;  
 Университет на Черна гора;  
 Селскостопанско  ветеринарно  училище  Свилянац  ‐ 
Сърбия;  
 Селскостопанско училище ‐ Шабац,  
 Училище по производство на храни ‐ Сараево,  
 Селскостопанско  ветеринарно  училище  Калезиа  – 
Босна и Херцеговина;  
 Селскостопанско училище Бар – Черна гора;  
 Green Network, Войводина, Сърбия  
 Селскостопанско висше училище Шабац ‐ Сърбия;  
 Университетски  колеж  Харпър  Адам  –  Обединено 
кралство;  
 Агроцентър LEI Холандия. 
 
Иновативни резултати: 
•  Изграждане  на  капацитет  и  развитие  на 
професионални  мрежи  между  страните  от  Западните 
Балкани  в  областта  на  производството  на  екологични 
храни и управлението; 
•  Разработване  на  програми  за  професионално 
обучение и  провеждане на  обучения  за  преподаватели 
от средните селскостопански училища; 
•  Разработване  на  програми  за  професионално 
обучение  за  крайните  потребители  (производители  и 
предприемачи) и провеждане на обучения. 
edueco.edu.rs 
 
Събития 
Организиране  на  семинар  на  тема:  „Иновации  в 
областта  на  биологичното  земеделие  чрез 
изграждане  на  мрежи“  по  време  на  Международната 
селскостопанска  изложба  АГРА’  2012.  Семинарът  се 
организира  като  част  от  работната  програма  по  проект 
по  програма  ТЕМПУС  „Обучение  на  преподаватели  в 
областта  на  производството  и  управлението  на 
екологично чисти храни”. 
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Семинарът  се  организира  като  част  от  работната 
програма по проект по програма ТЕМПУС „Обучение на 
преподаватели  в  областта  на  производството  и 
управлението на екологично чисти храни”. 
В  семинара  взеха  участие  представители  на 
партньорските организации от Холандия, Сърбия, Черна 
гора,  Босна  и  Херцеговина,  както  и  експерти  и 
преподаватели в областта на биологичното земеделие и 
мениджмънта,  както  и  ключови  фигури  в  сектора  – 
земеделски  производители,  преработватели,  търговци, 
сертифициращи  организации  и  др.  Очакванията  на 
участниците  за  обмяна  на  актуална  информация  за 
развитието  на  сектора  и  добри  практики,  както  и  за 
установяване  на  нови  контакти  за  бъдещо 
сътрудничество  и  съвместни  инициативи  бяха  напълно 
оправдани. Семинарът допринесе за популяризиране на 
постигнатите резултати – разработване на нови модули 
в  учебните  програми  и  изграждане  на  система  за 
обратна  връзка  по  отношение  на  нуждите  на 
потребителите.  Практическите  познания  за 
производствените  методи  ще  бъдат  съчетани  с  ново 
научно технологично познание и методи, както и с нови 
подходи в мениджмънта и маркетинга,  насърчаване на 
предприемачеството и внедряването на иновации. 
 
Интегриране на  Системата  за  осигуряване  на  качество 
ЕкоКвалификация към Европейската квалификационна 
рамка и Европейската система за трансфер на кредити 
в  професионалното  образование  и  обучение. 
/Integration of  the Quality Assurance System Eco‐Qualify 
into EQF and ECVET (ECO QUALIFY for EQF)/ 
Проектът  се  реализира  в  рамките  на  програма 
“Леонардо да Винчи” – Партньорство. Целта на проекта 
е  да  приведе  вече  разработената  Система  за 
осигуряване  на  качество  “Еко  Квалификация”  към 
Европейската  квалификационна  рамка.  Проектът  се 
координира  от  Асоциацията  за  търговия  с  органични 
храни – Австрия (Organic Retailers Association, ORA).  

ВУАРР ‐ Пловдив участва като 
партньор в проекта заедно със 
следните институции: 
ASSOCIAZIONETERREDELL'ADRIATICO, 
Италия, 
ÖkomarktVerbraucherundAgrarberat
unge. V., FORUMBerufsbildunge.V.и  
InstitutEqualita (Германия), 
EuroPartnershipAgencyLtd 
(Великобритания), IFOAM ‐ EU‐

Group (Белгия).Проектът се координира от Асоциацията 
за търговия с органични храни – Австрия 
(OrganicRetailersAssociation, ORA). Проектът се реализира 
в периода: 2010 – 2012 г. 
ЦРЧР номинира проекта за присъждане на Сертификат 
за качество в Брюксел. 
 
Иновативни резултати: 

 Интегриране  на  резултатите  на  ECO‐QUALIFY  към 
Европейската  квалификационна  рамка  (ЕКР)  по 

отношение  на  знания,  умения  и 
компетенции; 
Интегриране  на  ECO‐QUALIFY 
към  Европейската  кредитна 
система  за  професионално 
образование и обучение (ECVET), 
идентифициране  на  основни 
единици  и  кредитни  точки, 
които  са  в  състояние  да 
установят  обща  система  за 
трансфер  на  кредити  и  за 

признаване  на  квалификации  в  различни  европейски 
държави  в  контекста  на  професионалното  образование 
и обучение (ПОО) 
Разработване  на  инструмент  за  превод,  който  да 
направи  тези  квалификации  разпознаваеми  вътре  в 
Националната квалификационна система/рамка за всяка 
от участващите страни‐ партньори. 
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