
КУРС : АГРОТЕХНИКА НА РАЗЛИЧНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ, 

150 УЧ. ЧАСА 

 

Модул 1: Здравословни и безопасни условия на труда 

Модул 2: Умения за работа с компютър. Интернет в полза на земеделските 

стопани 

Модул 3: Базово обучение по опазване на околната среда 

Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 

Правила за добра земеделска практика 

Модул 4: Обучение по управление на земеделското стопанство 

Модул 5: Специфична задължителна професионална подготовка 

 

 

КУРС: ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО, 

150 УЧ. ЧАСА 

 

Модул 1: Здравословни и безопасни условия на труда 

Модул 2: Умения за работа с компютър. Интернет в полза на земеделските 

стопани 

Модул 3: Базово обучение по опазване на околната среда 

Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 

Правила за добра земеделска практика 

Модул 4: Обучение по управление на земеделското стопанство 

Модул 5: Специфична задължителна професионална подготовка 

 

КУРС: ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, 

150 УЧ. ЧАСА 

 

Модул 1: Здравословни и безопасни условия на труда 

Модул 2: Умения за работа с компютър. Интернет в полза на земеделските 

стопани 

Модул 3: Базово обучение по опазване на околната среда 

Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 

Правила за добра земеделска практика 

Модул 4: Обучение по управление на земеделското стопанство 

Модул 5: Специфична задължителна професионална подготовка 

 

 

КУРС : ОБЩО ЖИВОТНОВЪДСТВО, 

150 УЧ. ЧАСА 

 

Модул 1: Здравословни и безопасни условия на труда 

Модул 2: Умения за работа с компютър. Интернет в полза на земеделските 

стопани 

Модул 3: Базово обучение по опазване на околната среда 

Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 

Правила за добра земеделска практика 

Хигиена и хуманно отношение към животните 

Модул 4: Обучение по управление на земеделското стопанство 

Модул 5: Специфична задължителна професионална подготовка 



КУРС : БАЗОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОБЛЕМИ НА ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 

30 УЧ. ЧАСА 

 

Модул 1: Основни изисквания в областта на опазване на околната среда в 

секторите растениевъдство и животновъдство 

Модул 2: Проблеми на опазване на околната среда в земеделието 

Модул 3: Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 

състояние 

Модул 4: Правила за добра земеделска практика 

Модул 5: Целесъобразно използване на животните 

 

КУРС : НОВИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В ПЧЕЛАРСТВОТО 

30 УЧ. ЧАСА 

 

Модул 1: Основни изисквания в областта на опазване на околната среда в 

секторите растениевъдство и животновъдство 

Модул 2: Проблеми на опазване на околната среда в земеделието 

Модул 3: Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 

състояние 

Модул 4: Правила за добра земеделска практика 

Модул 5: Изисквания на Европейския съюз към пчеларството и пчелните 

продукти, прилагане на добри пчеларски практики 

 

КУРС : АЛТЕРНАТИВНО ЖИВОТНОВЪДСТВО  - ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

ОХЛЮВИ, 30 УЧ. ЧАСА 

 

Модул 1: Основни изисквания в областта на опазване на околната среда в 

секторите растениевъдство и животновъдство 

Модул 2: Проблеми на опазване на околната среда в земеделието 

Модул 3: Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 

състояние 

Модул 4: Правила за добра земеделска практика 

Модул 5: Хигиена и хуманно отношение към животните 

Модул 6: Нови технологични решения при интензивно отглеждане на охлюви 

 

КУРС: АЛТЕРНАТИВНО ЖИВОТНОВЪДСТВО  - ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

ЧЕРВЕН КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕЙ, 30 УЧ. ЧАСА 

 

Модул 1: Основни изисквания в областта на опазване на околната среда в 

секторите растениевъдство и животновъдство 

Модул 2: Проблеми на опазване на околната среда в земеделието 

Модул 3: Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 

състояние 

Модул 4: Правила за добра земеделска практика 

Модул 5: Хигиена и хуманно отношение към животните 

Модул 6: Нови технологични решения при интензивно отглеждане на ЧКЧ 

 



ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПО 

ОПАЗВАНЕ  КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР, 8 УЧ. ЧАСА  

 

Модул 1: Проблеми в областта на опазване на околната среда при производство 

в растениевъдството и животновъдството– почви, води, промени в климата, 

биоразнообразие 

Модул 2: Основни изисквания в областта на опазване на околната среда в 

секторите растениевъдство и животновъдство– нормативна уредба 

Модул 3: Опазване на почвите и водите 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: МЯРКА 214 

„АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ – ОБЩА АГРОЕКОЛОГИЯ”, 18 УЧ. 

ЧАСА 

 

Модул 1: Проблеми в областта на опазване на околната среда – почви, води, 

промени в климата, биоразнообразие 

Модул 2: Основни изисквания в областта на опазване на околната среда в 

секторите растениевъдство и животновъдство– нормативна уредба 

Модул 3: Национална агроекологична програма и мярка „Агроекологични 

плащания” от НПРСР 2007-2013 г. и представяне на информация за 

мониторинга на резултатите от прилагането на  агроекологичните дейности 

Модул 4: Изисквания за управление на различните агроекологични дейности  по 

направления от марка „Агроекологични плащания” 


