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ВУАРР ВРЪЧИ НАГРАДА ЛАУРЕАТ „БИОФАКТОР“ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

„ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 

 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 
проведе  Международна  конференция  „Икономически 
аспекти  на  биологичното  земеделие“.  Тя  е  част  от 
инициативите,  които  ВУАРР  осъществи  в  Деня  на 
биологичното земеделие по време на Международната 
селскостопанска изложба „Агра“ 2014. „Организирането 
на  Деня  на  биологичното  земеделие  датира  от  2009  г. 
Негов  вдъхновител  е  проф.  Георги  Сенгалевич.  Затова 
Денят  на  биологичното  земеделие  ще  остане  завинаги 
свързан  с  неговото  име  и  с  неговата  памет“‐  каза  при 
откриването на форума проф. Марияна Иванова – зам.‐
ректор  на  ВУАРР.  По  думите  й  всяка  година 
инициативата  се  радва  на  нарастващо  авторитетно 
присъствие  на  учени,  последователи,  експерти, 
преподаватели,  земеделски  производители  и 
предприемачи.  Тазгодишната  тема на  конференцията  е 
предложена  от  Катедра  „Икономика  и  финанси“  и 
Департамента  по  агробизнес  във  ВУАРР.  Общата 
констатация  е,  че  икономическите  аспекти  на 
биоземеделието  са  от  особено  значение  не  само  за 
хората,  които  се  занимават  с  него,  а  и  за  цялото 
общество. 
В приветствието си председателят на Общински съвет – 
Пловдив  арх.Илко  Николов  заяви:  „Настоящият  ден  на 
биологичното  земеделие  има  всички  основания  да  се 
превърне в исторически значим по своето съдържание и 
отправени  послания. 
Достойни  за  уважение  и  пример  за  подражание  са 
Вашата  инициативност,  себеотдаденост  и  креативност, 
за  да  имат  българските  граждани  възможността  да 
водят  здравословен  начин  на  живот  и  да  просперира 
обществото  ни  съобразно  съвременните  еко‐  и 
биостандарти. Биоземеделието е шансът на България за 
категорично  присъствие  на  европейската  и  световната 

сцена.  Икономическите  аспекти  на  биологичното 
земеделие е и ще бъде дълго време актуалната тема на 
съвремието ни. Експертите в областта знаят, че отдавна 
е  назрял  моментът  биоземеделието  да  бъде  не  само 
местен, а и национален приоритет за развитие.“ 
Доц.  Иван  Соколов  –  председател  на  борда  на 
директорите  на  Международен  панаир  –  Пловдив, 
съорганизатор  на  събитието,  сподели:  „Идеята,  която 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 
развива,  е  изключително  важна.  Тя  сближава науката  с 
практическата  реализация  и  е  много  голяма  стъпка, 
защото се постигат добри резултати.“ 
Проф.  д‐р  инж.  Димитър Димитров  –  ректор  на  ВУАРР, 
увери участниците и гостите на конференцията: „Нашата 
инициатива  е  дълг  и  към  бъдните  поколения.  Всички 
ние  носим  в  сърцата  си  грижата  за  следващите 
генерации, един възглед за чиста природа, за безвредни 
храни и напитки. Този възглед е ориентиран в бъдещето. 
Вие  биете  камбаната  и  предизвиквате  тревогата  в 
обществото, за да започнем да мислим и да действаме. 
Висшето  училище  по  агробизнес  и  развитие  на 
обществото  се  ангажира  да  бъде  сред  първите 
институции,  които  да  се  натоварят  с  мисията  за 
продължаване и развитие на еко‐ и биополитиката. 

 
Ректорът  на  ВУАРР  представи  и  избора  на  Лауреат 
„БИОФАКТОР“ за 2014 г. По думите му, в памет на проф. 
Георги Сенгалевич – основател на Деня на биологичното 
земеделие,   Академичният  съвет  на  Висше  училище  по 
агробизнес  и  развитие  на  регионите  учреди  това 
отличие  в  областта  на  биологичното  земеделие  и 
храните. Престижната награда за лауреат „БИОФАКТОР“ 
ще  бъде  връчена  за  първи  път  тази  година   и  неин 
носител  е  проф.  дсн  Стойчо  Каров.  /Проф.  дсн  Стойчо 



ББИИООХХРРААННИИ  ИИ  УУССТТООЙЙЧЧИИВВОО  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  44  //  1100  
  

  

 

Издание на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 
в рамките на Кампанията на ЕС „Свят, който харесваш. С климат, който харесваш” под мотото: 

Университет за зелени технологии «Екохрана за екобъдеще» 

Каров  ‐  председател  на  Асоциация  за  биологично 
фермерство  „Екофарм“  ‐  една  от  първите 
неправителствени  организации,  работещи  за 
популяризиране  принципите  на  устойчивото 
земеделие и развитие на биологичното производство 
в  България.  Дългогодишен  преподавател  по 
Фитопатология  в  Аграрен  университет  и  Декан  на 
Факултета по Растителна защита и агроекология от 
1987  до  1995  г.  и  от  1991  до  1999  г.  Ръководител  на 
Агроекологичен  център  към  Аграрен  университет  в 
периода 1995 – 2001 г./ 
 

 
 
Ректорът на ВУАРР връчи почетни грамоти за номинация 
за приза Лауреат „Биофактор“ на: 
‐  д‐р  Стоилко  Апостолов  ‐  доктор  по  ветеринарна 
медицина.  От  1996  г.  се  занимава  с  развитие  на 
устойчиво  и  биологично  земеделие  в  България.  От 
1997  г.  е  Управител  на  Фондация  за  биологично 
земеделие  "Биоселена".  Организацията  се  занимава  с 
консултации  и  обучение  на  биологични  фермери, 
преработватели и търговци на био продукти, както и 
с  лобиране  за  био  храните  сред  потребители  и 
държавни органи. Фондацията финансира дейностите 
си  основно  от  международни  проекти  (Швейцарска 
програма  за  сътрудничество,  Норвежка  програма,  ЕС 
програми).  
‐  Красимир  Кунчев  ‐  управител  на  Балкан  Биосерт  ‐ 
първият  национален  орган  за  контрол  и 
сертификация  на  биологично  производство, 
преработка и търговия.  Агроном,  с магистратура по 
екологично  земеделие  от  Вагенинген,  Холандия. 
Започва  работа  по  специалността  си  в  екипа  на 
Фондация  „Биоселена”,  веднага  след  завръщането  си 
от  чужбина.  През  2003  г,  в  рамките  на  проект, 
финансиран от Швейцария,  създава „Балкан Биосерт” 
ООД  ‐ първият национален орган за  сертификация на 
биологични  продукти,  чийто  управител  е  от  2008  г. 
Сертификацията  е  съгласно  европейски  регламент 
834/2007г.  и  други  национални  и  международни 
биостандарти. Фирмата Балкан Биосерт е включена в 
официалния списък на одобрените контролни органи в 

ЕС  под  номер  BG‐BI0‐02.  От  2005  г.  има  офис  и  в 
Македония.  
‐ Албена Симеонова ‐ биологичен производител и член 
на УС на Българската асоциация „Биопродукти“  (БАБ). 
Отглежда в с. Любеново, община Никопол, 80 дка лозя 
по  биологичен  начин.  Биографията  й  безспорно  е 
впечатляваща.  Завършва Биологическия факултет на 
Софийския  университет  "Св.  Кл.  Охридски".  По‐късно 
специализира  управление  на  околната  среда  и 
агроекология  в  "Бъркли",  Калифорния,  САЩ.  През 1996 
г. печели най‐престижната международна екологична 
награда  Goldman  и  наградата  на  UNEP  (Програма  за 
околната  среда  на  Обединените  нации)  в  сериозна 
конкуренция с еколози от всички континенти. Албена 
Симеонова  е  избрана  с  пълно  мнозинство  за  член  на 
Борда  на  IFOAM  EU  на  проведеното  в  Нюрнберг, 
Германия отчетно‐изборно събрание на европейското 
бюро на Международната федерация на движенията 
за  биологично  земеделие  (IFOAM).  За  българката  са 
гласували 160 от общо около 200 делегати на 7‐мата 
отчетно‐изборна среща на IFOAM EU.  
‐  Димо  Димов  ‐  Председател  на  Сдружение  за 
биологично  пчеларство  Главен  редактор  на  вестник 
„Пчела  и  кошер”  и  председател  на  регистрираното 
през  2003  година  Сдружение  за  биологично 
пчеларство.  Пчелар  с  над  20‐годишен  опит.  Изучава 
екологичните  производствени  технологии  на 
унгарските  пчелари,  които  произвеждат  мед. 
Ползвайки най‐ценното от техния опит, той започва 
да развива собствен бизнес. Пчелинът му се намира в 
Еленския балкан. Той е първият в България с подписан 
протокол  от  18  юли  2000  г.  за  инспекция  и 
сертификация за екологични пчелни продукти. 
‐  Петко  Ангелов  ‐  бивш  военен  летец.  Отглежда  над 
200 дка лимец в стамболовското село Рабово. От 2012 
г.  е  сертифициран  за  биопроизводство  на  лимец. 
Участник  е  в  проекта  „Новото  тракийско  злато”  в 
периода  2009‐2014  г.  за  устойчивото  развитие  на 
Източните  Родопи.  Японци  и  скандинавци  проявяват 
огромен интерес към лимеца.   Големият интерес към 
възстановката  на  жътвата  на  лимец  подтиква 
Ангелови  да  организират  Фестивал  на  хляба  в 
Източните Родопи и да го превърнат в традиционен. 
 
За  първи  път  по  време  на  Международната 
конференция  бе  презентиран  и  специален  филм  за 
видния  български  учен  проф.  Георги  Сенгалевич. 
Филмът  е  реализиран  по  идея  и  със  съдействието  на 
ВУАРР. 
В  заключение,  участници  и  гости  на  конференцията 
благодариха  за  добрата  инициатива  на  академичното 
ръководство  на  ВУАРР  и  пожелаха  каузата  на 
биологичното  земеделие  да  става  все  по–популярна  и 
все повече хора с добри идеи се включват в нея. 
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ВУАРР В БЕРЛИН ПО ПРОЕКТ 

„ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В 

ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВИЯТА С 

БИОХРАНИ НА БАЗА НА ECVET И 

СИСТЕМАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВО “ECOQUALIFY” 

 

 

В рамките на Проект „Обучение на преподаватели в областта на търговията с биохрани на база на ECVET и системата 
за осигуряване на качество “ECOQUALIFY” /ECVET‐(ECO)QUALIFY“, чийто координатор е ВУАРР – Пловдив, се проведе 
втора среща на партньорите в Берлин, 13‐14 март 2014 година. Домакин на срещата бе немската организация Forum 
Berufsbildung. ВУАРР – Пловдив бе представено от проф. д‐р Марияна Иванова – заместник‐ректор и доц. д‐р Вихра 
Димитрова – преподавател във висшето училище. По време на срещата бе прегледан напредъка по проекта и бяха 
набелязани  следващите  стъпки  в  реализирането  му.  Предвижда  се  ревизиране  на  „Наръчника  за  интеграция  на 
системата за качество “ECO‐Qualify” в EQF и ECVET“.  Предстои да се направи превод и адаптиране на EQF и ECVET за 
EcoQualify  към  Националната  квалификационна  рамка  (NQF)  на  страните  партньори  –  Австрия,  Чехия,  Германия, 
Италия, Турция и България. 
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ECVET‐ECOQUALIFY 

ПРОЕКТ ЗА ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ ПО ПРОГРАМА „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 

TRANSFER OF INNOVATION LEONARDO DA VINCI PROJECT 

 

 

Цели: 
Основната  цел  на  проекта  ECVET‐EcoQualify  е  да  се 
създаде  курс  за  обучение  на  учители/преподаватели  и 
наставници/инструктори,  ориентирани  към 
придобиване  на  необходимите  способности,  така  че  те 
да  бъдат  в  състояние  да  проектират,  планират  и 
разпределят ECVET и EQF‐базирани курсове за обучение 
в  областта  на  продажбата  на  биохрани,  включително и 
електронното обучение. 
 
Специфичните цели на проекта: 
‐ Превод и адаптиране на EQF и ECVET за EcoQualify към 
NQF на страните партньори; 
‐  Анализ,  компилиране  и  определяне  дидактиката  и 
методиката  за  обучение  на  учители/преподаватели  и 
инструктури  в  органичния  сектор  на  базата  на 
"EcoQualify" QAS  и последвалия подход по ЕКР и ECVET 
резултатите от обучението; 
‐  Пилотиране  ходът  на  он‐лайн  обучението  и  събиране 
на отзиви за неговото подобряване; 
‐ Дефиниране на Общата на практика на общи интереси 
и  прояви  на  споразумение  на  сътрудничество  между 
заинтересованите  страни  на  ПОО  в  сектора  на 
продажбата на биологични продукти, за да се произведе 
курс по пазарно ориентирано обучение. 

 
Objectives:  
The main  objective  of  the  ECVET‐EcoQualify  project  is  to 
create  a  training  course  for  teachers/trainers  and 
tutors/instructors  oriented  to  offer  them  the  abilities 
needed,  so  that  they  will  be  able  to  design,  plan  and 
distribute ECVET and EQF‐based training courses in the field 
of organic food retailing, including e‐learning.  
 
The specific objectives of the project are: 
‐ Translate and adapt of the EQF and ECVET for EcoQualify 
to NQF of partner countries; 
‐ Analyze, compile and define didactics and methodologies 
for training of teachers/trainers and tutors in organic sector 
based on  the “EcoQualify” QAS and  following  the EQF and 
ECVET learning outcomes approach; 
‐ Piloting  the on‐line  training course and collect  feedbacks 
for its improvement; 
‐  Define  of  Community  of  Practice  shared  interests  and 
manifest  a  common  cooperation  agreement  among 
stakeholders  of  VET  in  organic  retail  sector  in  order  to 
produce a market oriented training course.  
 

http://www.ecvet‐ecoqualify.eu 
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ВУАРР УЧАСТВА В ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО УСТОЙЧИВОСТ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА КУХНЯ 

 

 
 
В  периода  23‐26  март,  2014  г.  във  Виена  се  проведе 
работна  среща  по  международен  проект  на  тема: 
„Развитие  и  трансфер  на  курсове  и  материали  за 
обучение  по  устойчивост  на  професионалната  кухня“. 
Проектът  се  изпълнява  в  рамките  на  Програма 
„Леонардо  да  Винчи“  –  трансфер  на  иновации.  Висше 

училище по агробизнес и развитие на регионите участва 
в изпълнението на този проект съвместно с партньорски 
организации  от  Германия,  Италия,  Словения,  Австрия, 
Чехия  и  Обединеното  кралство.  Дневният  ред  на 
срещата  включваше  обучение  в  електрона  платформа, 
базирана  на  Moodle,  както  и  работа  по  работните 
пакети:  изготвяне  и  проверка  /  преглед  на  учебни 
материали  и  съдържание  на  електронен  курс  за 
обучение "SusCooks", и трансфер на печатни материали 
за  обучение  в  електронно  базиран  курс  на  английски 
език.  Бе  представена  рекламна  брошура  на  проекта  и 
бяха  обсъдени  възможностите  за  промотиране  и 
разпространение  на  резултатите  от  проекта.  Обсъдени 
бяха  възможностите  за  изготвяне  на  видео  материал, 
представящ дейностите  по  проекта  и  бяха  представени 
варианти  за  тази  цел.  Като  представител  на  ВУАРР  в 
срещата  взе  участие  ас.  Иванка  Шопова  от  Катедра 
Туризъм. Планирани бяха и следващите работни срещи ‐ 
в Бристол и Пловдив. 
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ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ И ТРАНСФЕР НА КУРСОВЕ И МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО 

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КУХНЯ“ /SUSCOOKS, LLL PROGRAM/ 

 

Институт „Equalita“  започна нов проект по Леонардо да 
Винчи през октомври, 2013 г. Със заглавие: „ Развитие и 
трансфер  на  курсове  и  материали  за  обучение  по 
устойчивост на професионалната  кухня“  с  партньори от 
Австрия, България, Чехия, Германия, Италия, Словения и 
Великобритания.  
Концепцията  за  устойчиво  развитие  обикновено  се 
основава  на  формулирането  на  екологични, 
икономически и социални цели за постигане. В областта 
на  храненето  аспектът  на  здравето  има  централно 
значение  и  следователно  може  да  се  разглежда  като 
отделно четвърто измерение. Изпълнението на проекта 
за  "устойчиво  кухня"  поставя  нови  предизвикателства 
пред  готвачите,  които  не  са  застъпени  в  обичайното 
професионалното  обучение.  Има  голяма  нужда  от 
обучение в тази област, особено с използването на нови 
и иновативни методи като електронното обучение. 
Консорциумът  на  проекта  е  съставен  от  различни 
организации,  представляващи  важен  сегмент  от 
заинтересовани  страни  –  от  представители  на 
образователни институти, занимаващи се с преподаване 
и обучение, до организации, участващи в биологичното 
и  устойчиво  сертифициране  на  храните,  както  и 
популяризиране  и  прилагане  в  гастрономията  и 
обществено хранене. 
Проектът  цели  създаването  на  електронна  учебна 
програма,  която  дава  квалификация  за  устойчивост  и 
развитие  на  професионалните  готвачи  и  мениджъри  в 

областта  на  кетъринга/  гастрономията.  Електронният 
курс  ще  бъде  адаптиран  на  езиците  на  страните 
партньори  в  съответствие  с  техните  специфични 
национални  изисквания.  Този  подход  следва 
резултатите от предишен проект по Леонардо да Винчи 
на  тема  „Устойчивостта  като  ключова  компетенция  на 
професионалния готвач“.  
Целевите групи по проекта са учители от образователни 
институции  в  областта  на  туризма,  хотелиерството, 
ресторантьорството и кетъринга, заинтересовани страни 
от  публичната  администрация,  мениджъри  по  човешки 
ресурси  в  гастрономията  и  туристически  предприятия, 
персонал  в  сектора  на  общественото  хранене  (главно 
училища и детски  градини),  институции за обучение на 
възрастни. 
Като  основен  резултат  от  проекта  ще  бъде  разработен 
курс  за  електронно  обучение  "SusCooks",  съдържащ  15 
учебни  единици,  обединени  в  пет  тематични  модула. 
Учебните  единици  ще  обхващат  основите  на  четирите 
стълба  на  устойчивото  развитие  ‐  екологични, 
икономически, социални и здравни аспекти.  
Освен  това,  проектът  ще  инициира  и  насърчи 
европейското  сътрудничество  между  институциите  за 
професионално  обучение  в  областта  на  гастрономията, 
туризма  и  сектора  на  обществено  хранене,  за 
разработването,  разпространението  и  прилагането  на 
образователни  модули  и  ключови  компетенции  за 
устойчивост. 
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Project description 
The  concept  of  sustainable  development  is 
usually  specified  by  the  formulation  of 
environmental,  economic,  health  and  social 
goals.  The  implementation  of  a  “sustainable 
cuisine“ places new challenges on cooks which 
are  not  usually  covered  in  standard 
professional training. There  is a great need for 
training  in  this area, especially using new and 
innovative methods like e‐learning.  
The  aim  of  the  project  is  to  develop  an  e‐
learning  training  course  that  offers  a  basic 
qualification  in  sustainability  for  professional 
cooks  and  managers  in  the  catering  and 
gastronomy  sectors.  The  on‐line  course 
“SusCooks”  will  be  developed  in  English  and 
adapted  to  partner  countries,  according  to 
their  specific  national  conditions  and 
requirements  and  translated  into  their 
respective  languages. This  approach builds on 
the  results  of  the  former  Partnership  Project 
“Sustainability  as  a  key  competence  of 
professional cooks”. 
Course  target  audiences  include  teachers  at 
tourism  and  HoReCa  educational  institutions, 
managers  in  public  administration  and 
gastronomy and tourism enterprises and, most 
importantly,  cooks  and  catering  managers  in 
both public and private sector catering. 

 

 

 

E‐learning course “SusCooks” 
 
The result of the project will be a comprehensive eLearning 
course “SusCooks”  for professional cooks and managers  in 
catering/gastronomy sector. It will contain five modules:  
• Orientation  
• Planning 
• Procuring 
• Preparing  
• Promoting  
The  learning  platform  at  www.suscooks.eu  is  based  on 
Moodle  CMS  software  and  uses  some  of  the  latest  e‐
learning tools. 

The e‐learning platform will meet  the needs and demands 
of  the  different  target  groups,  using  innovative  learning 
methods designed to respond to modern learning habits (e‐
learning, IT‐based tools, Moodle).  
The mix of learning tools used will allow a combination and 
interlacing  of  e‐learning/distance  learning  and  live, 
collaborative  learning  in  face‐to‐face sessions. The didactic 
concept will be validated and  further refined  in workshops 
by  expert  teachers.  Face  to  face  and  e‐learning  courses, 
teaching units  and materials will be  tested  and  revised  in 
each country. 
The  course  curriculum  will  be  implemented  into  the 
educational practice in the partner countries by the project 
partners  themselves  or  through  collaboration  with  other 
educational institutions. 

 

www.suscooks.eu 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ВУАРР УЧАСТВАТ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА УЧЕБНИ МОДУЛИ ЗА ЕЛЕКТРОННО 

ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА РЕФОРМИРАНАТА ОБЩА АГРАРНА ПОЛИТИКА НА ЕС 

ЗА ПЕРИОДА 2014‐2020 Г. 

 
В  периода  24‐26  март,  2014  година  във  Флоренция, 
Италия  се  проведе  третата  партньорска  среща  по 
Проекта  за  трансфер  на  иновации  на  тема:  „Нови 
Европейски  стандарти  в  контекста  на  реформираната 
обща  аграрна  политика  на  ЕС“(NEWCAP)с  партньори  от 
Словакия,  Италия  и  България.Домакин  на  срещата  бе 
Конфедерацията  на  италианските  земеделски 
производители  в  регион  Тоскана.  Висшето  училище  по 
агробизнес  и  развитие  на  регионите  ‐  Пловдив  бе 
представено  от  проф.  д‐р  Марияна  Иванова  –  зам.‐
ректор  и  доц.  д‐р  Вихра  Димитрова  –  преподавател. 
Основната  цел  на  проекта  NEWCAP  е  да  създаде 
интерактивна  образователна  платформа  за  електронно 

обучение на целеви групи от селските райони (фермери 
и  консултанти  в  областта  на  земеделието,  безработни 
млади  хора  от  селските  райони  и  др.).  Обучението  ще 
им  предостави  комплексна  информация  в  областта  на 
новата реформирана Обща аграрна политика. По време 
на срещата беше обсъден напредъкът по проекта, както 
и  начертани  предстоящите  дейности.  В  рамките  на 
интерактивната  образователна  платформа  беше 
обсъден напредъкът в разработването на модули за он‐
лайн  обучение,  насочени  основно  върху  новата  ОАП, 
нейните  нови  компоненти  относно  директните 
плащания за фермери и кръстосаното съответствие. 
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