
 

   
 

Списък на бенефициенти със сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1 „Професионално обучение и 

придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г. 
 

№ Бенефициент: Наименование на проекта: 

Размер на 

одобрената 

по проекта 

БФП в лв. 

Вид на подпомаганите дейности с посочени теми на  

курсовете и/или семинарите: 

1. 

Център за професионално 

обучение към 

„СОЛИДАРНОСТ – 2006“ 

ЕООД 

„Повишаване на знанията и 

подобряване уменията на 

земеделските производители и заетите 

лица в техните стопанства“ 

4 697.00 

1. Семинар 8 часа на тема: „Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители в селското стопанство“; 

2. Семинар 8 часа на тема: „Управление на риска в земеделските стопанства“; 

3. Семинар 8 часа на тема: „Екологични аспекти на устойчивото 

селскостопанско производство“. 

2. „Евродрайв“ ЕООД 

„Обучение по рамкова програма „Д“ 

по част от професия за подготовка за 

придобиване на правоспособност за 

категория Твк и Твк-З“ 

232 870.00 

1. Курс с минимална продължителност 100 часа на тема: „Колесни и верижни 

трактори и агрегатираните към тях машини - Твк “; 

2. Курс с минимална продължителност 100 часа на тема: „Специализирана и 

специална самоходна земеделска техника Твк - З“. 

3. 
Висше училище „Тракийски 

университет“ 

„Професионални обучения за 

земеделски стопани за надграждане на 

техните знания и умения, водещи до 

повишаване конкурентоспособността 

на техните стопанства“ 

992 040.00 

1. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Дивите животни като 

фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична 

сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. 

Реализация на получените животински продукти“; 

2. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Идентификация на 

селскостопанските животни за нуждите на регистрация, обявяване и 

ликвидиране на болести по животните и последващо компенсиране на щетите. 

Повторно населване на животновъдните обекти след ликвидиране на 

епизоотично огнище“; 



 

   
 

3. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: 

„Ветеринарномедицински изисквания за превенция, контрол и ерадикация на 

заразни заболявания по животните и повишаване биосигурността на 

животновъдните обекти“; 

4. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Противоепидемични 

мероприятия в животновъдни обекти: Дезинфекция, Дезинсекция, 

Дератизация“; 

5. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Хуманното отношение 

към селскостопанските животни, като комплексна мярка за повишаване на 

продуктивността и предотвратяване появата на заболявания“; 

6. Семинар 18 часа на тема: „Дивите животни като фактори за разпространение 

на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. 

Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински 

продукти“; 

7. Семинар 18 часа на тема: „Подготовка на земеделски стопани за намаляване 

на риска от природни бедствия и кризи от епизоотологичен характер“; 

8. Семинар 18 часа на тема: „Пчеларство и здравеопазване на пчелите“; 

9. Семинар 18 часа на тема: „Противоепидемични мероприятия в 

животновъдни обекти: Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация“; 

10. Семинар 18 часа на тема: „Предизвикателства за осигуряване на 

биосигурност във ферми със свободно, пасищно и биологично отглеждане на 

селскостопански животни“. 

4. „Гранд център“ ООД 

„Провеждане на професионално 

обучение за придобиване на 

правоспособност за работа със 

земеделска техника категория ТВК и 

ТВК-З на земеделски стопани и 

заетите лица в техните стопанства с 

финансиране по процедура чрез 

подбор на проектни предложения по 

114 840.00 

1. Курс с минимална продължителност 100 часа на тема: „Придобиване на 

правоспособност категория Твк - даваща право за самостоятелна работа с 

верижни и колесни трактори и агрегатираните към тях работни машини“; 

2. Курс с минимална продължителност 100 часа на тема: „Придобиване на 

правоспособност категория Твк-З - специализирана и специална самоходна 

техника“. 



 

   
 

подмярка 1.1. „Професионално 

обучение и придобиване на умения“ 

от мярка 1 „Трансфер на знания и 

действия за осведомяване“ от ПРСР 

2014-2020 г.“ 

5. „ЕИСАКО“ ЕООД 

„Трансфер на знания и иновации в 

областта на селското и горското 

стопанство“ 

216 000.00 

1. Семинар 18 часа на тема: „Растениевъдство „Отглеждане на 

етеричномаслена култура -Лавандулово насаждение“; 

2. Семинар 18 часа на тема: „Растениевъдство „Отглеждане на шафран“; 

3. Семинар 18 часа на тема: „Лесовъдство“. 

6. „НЕТ ИТ“ ЕООД 

„Повишаване на знанията и 

подобряване на уменията на 

земеделските стопани чрез обучения в 

професионално направление 

„Растениевъдство и животновъдство“ 

661 920.00 

1. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Обучение по част от 

професия „Техник-растениевъд“, специалност „Зеленчукопроизводство“ - 5 

курса; 

2. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Обучение по част от 

професия „Техник-растениевъд“, специалност „Лозаровинарство“ - 5 курса. 

7. 
СНЦ „Европейски център в 

подкрепа на бизнеса“ 

„Повишаване знанията и подобряване 

на уменията на земеделските стопани 

и на заетите лица в техните 

стопанства“ 

175 800.00 

1. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Курс за обучение по 

част от професия „Животновъд“, специалност „Пчеларство“, 

„Конкурентоспособно пчелно стопанство“; 

2. Семинар 18 часа на тема: „Биологично растениевъдство“; 

3. Семинар 18 часа на тема: „Биологично пчелно стопанство“; 

4. Семинар 18 часа на тема: „Ефективни мерки за биосигурност в птицевъдните 

ферми“. 

8. 
„Учебен център „Рагина“ 

ЕООД 

„Придобиване на знания и умения в 

иновациите и инвестициите в селското 

стопанство - гаранция за просперитет 

на земеделските производители” 

425 520.00 

1. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Иновации и 

инвестиции в растениевъдството и растителната защита“. 



 

   
 

9. „Юнион шус“ ООД 

„Професионални обучения от ЦПО 

„Юнион едюкейшън“ към „Юнион 

шус“ ООД“ 

13 300.00 

1. Семинар 8 часа на тема: „Едностранно счетоводство“; 

2. Семинар 8 часа на тема: „Национални стандарти за поддържане на земята в 

добро земеделско и екологично състояние“; 

3. Семинар 8 часа на тема: „Изменение на климата и адаптиране към него“; 

4. Семинар 8 часа на тема: „Къси вериги на доставки“; 

5. Семинар 8 часа на тема: „Добри производствени практики в пчеларството“; 

6. Семинар 18 часа на тема: „Добри земеделски практики при съхранение на 

оборска тор“; 

7. Семинар 18 часа на тема: „Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство“. 

10. „Тамарис“ ЕООД 

„Професионално обучение на 

земеделски производители и заети 

лица в техните стопанства от ЦПО 

към „Тамарис“ ЕООД“ 

118 200.00 

1. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Придобиване на 

квалификация по част от професия „Агроеколог“, специалност 

„Агроекология“; 

2. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Придобиване на 

квалификация по част от професия Растениевъд, специалност Растителна 

защита“. 

11. 
Сдружение „Балкански форум 

за развитие“ 

„Курсове за обучение за земеделски 

стопани и заетите лица в техните 

стопанства с минимална 

продължителност 30 учебни часа и 

специализирани с минимална 

продължителност 100 учебни часа за 

придобиване на правоспособност за 

работа със земеделска техника“ 

252 440.00 

1. Курс с минимална продължителност 100 часа на тема: „Курс за придобиване 

на правоспособност за работа със земеделска техника - категория Твк“; 

2. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Агротехнически 

мероприятия и добри практики при трайни насаждения“; 

3. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Агротехнически 

мероприятия и добри практики при зърнено-житни култури“; 

4. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Иновативни методи и 

практики за опазване и поддържане на екосистемите и почвеното плодородие 

на земеделските стопанства“; 



 

   
 

5. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Агротехнически 

мероприятия и добри практики при етеричномаслени култури“; 

6. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Агроекология и 

развитие на устойчиво земеделие“; 

7. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Опазване 

компонентите на околната среда в земеделието“; 

8. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Биологично 

земеделие“; 

9. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Напояване на 

земеделските култури в условията на климатични промени“. 

12. 

„Център за професионално 

обучение  

„Пиер Бурдийо” ООД 

„Дейност по организиране и 

провеждане на обучение за 

земеделски стопани и техните 

служители“ 

767 000.00 

1. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Овощарство“; 

2. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Агроекология“; 

3. Семинар 18 часа на тема: „Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство“. 

13. „АЕС-Л“ ООД 
„Професионално обучение и 

придобиване на нови умения“ 
16 840.00 

1. Семинар 8 часа на тема: „Почвознание“; 

2. Семинар 8 часа на тема: „Ефективното използване на ресурсите“; 

3. Семинар 18 часа на тема: „Алтернативни пчелни продукти и медосъбиране“; 

4. Семинар 18 часа на тема: „Възобновяеми източници на енергия и ефективно 

използване на отпадъците в селското стопанство“; 

5. Семинар 18 часа на тема: „Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители“; 

6. Семинар 18 часа на тема: „Управление и ефективност в стопанствата“. 



 

   
 

14. 
Национална служба за съвети 

в земеделието 

„Повишаване на знанията и 

подобряване на уменията на 

земеделските стопани“ 

944 280.00 

1. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: 

„Зеленчукопроизводство в условията на климатични промени и прилагане на 

иновативни технологични решения“; 

2. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Отглеждане на 

трайни насаждения в условията на климатични промени и прилагане на 

иновативни технологични решения“; 

3. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Животновъдство в 

условията на климатични промени и прилагане на иновативни технологични 

решения“; 

4. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Обработка и 

отглеждане на култури. Прилагане на иновативни технологични решения“; 

5. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Иновативни 

технологии при отглеждане на пчели и производство на пчелни продукти“; 

6. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Технологични 

решения за екологосъобразно земеделие в условия на климатичните промени“; 

7. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Агроекология и 

климат - ефективни решения и технологични практики в сектор земеделие“; 

8. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Съвременни решения 

за управление на оборския тор. Мерки за хуманно отношение и биосигурност 

в животновъдните стопанства“. 

15. 

ЦПО към „Професионален 

център за обучение Донка 

Маринова“ 

„Финансова помощ за краткосрочни и 

дългосрочни курсове на ПЦО Донка 

Маринова“ 

31 440.00 

1. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Обучение на 

професионални потребители на продукти за растителна защита от 

професионална категория на употреба“; 

2. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Биологично 

растениевъдство“. 

16. 
Професионална земеделска 

гимназия „Добруджа“ 

„По-квалифицирани земеделци –  

по-устойчиви земеделски стопанства“ 
68 620.00 

1. Курс с минимална продължителност 100 часа на тема: „Придобиване на 

правоспособност за управление на трактори със земеделски инвентар“; 



 

   
 

2. Курс с минимална продължителност 100 часа на тема: „Придобиване на 

правоспособност за управление на комбайн“; 

3. Семинар 8 часа на тема: „Кръгово земеделие - печеливша формула“; 

4. Семинар 18 часа на тема: „Сделка за спасяване на климата“. 

17. 

Сдружение с нестопанска цел 

„Национална овцевъдна и 

козевъдна асоциация“ 

„Организиране и провеждане на два 

вида краткосрочни курсове с 30-

часова продължителност и 2 вида 8-

часови семинари от ЦПО към СНЦ 

„Национална овцевъдна и козевъдна 

асоциация“ 

576 000.00 

1. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Производител на 

селскостопанска продукция“; 

2. Семинар 8 часа на тема: „Хранене и отглеждане на дребни преживни 

животни“; 

3. Семинар 8 часа на тема: „Биологично производство. Използване и опазване 

на естествените природни ресурси“. 

18. 
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - 

ПЛОВДИВ 

„Повишаване знанията и уменията на 

земеделските производители в 

областта на трайните насаждения, 

зеленчукови култури, полски култури 

и животновъдството“ 

419 940.00 

1. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Технологии и 

иновации в зеленчукопроизводството“; 

2. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Технологии и 

иновации в овощарството“; 

3. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Технологии и 

иновации в растениевъдството“; 

4. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Интегрирано 

производство на овощни видове и лозя“; 

5. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Интегрирано 

производство на зеленчукови култури“; 

6. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Интегрирано 

производство на рапица, слънчоглед и царевица“; 

7. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Основни принципи и 

практики на биологичното земеделие“; 

8. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Пчеларство“; 



 

   
 

9. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Технологии в 

овощарството“; 

10. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Технологии в 

лозарството“; 

11. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Технологии в 

растениевъдството“; 

12. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Технологии в 

зеленчукопроизводството“; 

13. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Основни 

технологични аспекти в говедовъдството“; 

14. Семинар 8 часа на тема: „Иновативни технологии в 

зеленчукопроизводството“; 

15. Семинар 8 часа на тема: „Иновативни технологии в овощарството“; 

16. Семинар 8 часа на тема: „Иновативни технологии в растениевъдството“; 

17. Семинар 8 часа на тема: „Иновативни технологии в лозарството“; 

18. Семинар 18 часа на тема: „Иновативни подходи в 

зеленчукопроизводството“; 

19. Семинар 18 часа на тема: „Иновативни подходи в овощарството“; 

20. Семинар 18 часа на тема: „Иновативни подходи в растениевъдството“; 

21. Семинар 18 часа на тема: „Иновативни подходи в лозарството“. 

19. 

Сдружение „Сдружение за 

европейска интеграция и 

обучение“ 

„Организиране и провеждане на 

дългосрочен курс на обучение и 

семинари за придобиване на умения 

на земеделски производители и 

служители“ 

21 960.00 

1. Семинар 8 часа на тема: „Трансфер на знания за устойчива икономика в 

селските райони“ - 6 броя семинари. 



 

   
 

20. „ЕВРО – АЛИАНС“ ООД 
„Професионални обучения от „ЕВРО-

АЛИАНС“ ООД“ 
704 100.00 

1. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Агроикономика, 

растителна защита и устойчиво земеделие“; 

2. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Растениевъдство, 

агроикономика и опазване на околната среда“. 

3. Семинар 8 часа на тема: „Ефективност и иновации в съвременното 

земеделско стопанство“. 

21. „Атлас травелс“ ЕООД 

„От традициите на българското 

земеделие към съвременното 

стопанство с по-висока квалификация 

и конкурентоспособност“ 

229 760.00 

1. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Биологичното 

производство на зеленчуци като екологосъобразна алтернатива в прехода към 

устойчиво земеделие“ за 25 участника; 

2. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Семепроизводство 

на зеленчукови култури – ефективен начин за възвръщане на традиционния 

трапезен вкус на българските зеленчуци“ за 30 участника; 

3. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Биологичното 

производство на зеленчуци като екологосъобразна алтернатива в прехода към 

устойчиво земеделие“ за 30 участника; 

4. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Развитие на 

земеделието и повишаване на отговорностите за опазване на околната среда“ 
за 25 участника; 

5. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Развитие на 

земеделието и повишаване на отговорностите за опазване на околната среда“ 

за 30 участника. 

22. „Екстрийм 7“ ЕООД 

„Предоставяне на професионално 

обучение на земеделски стопани чрез 

провеждане на професионални 

курсове и семинари от „Екстрийм 7“ 

ЕООД“ 

85 360.00 

1. Семинар 8 часа на тема: „Подобряване на жизнеспособността на 

говедовъдната ферма, чрез прилагане на иновативни подходи в селекцията и 

репродукцията на говедата“; 

2. Семинар 8 часа на тема: „Технологии и иновации в 

овцевъдството/козевъдството“; 



 

   
 

3. Семинар 8 часа на тема: „Подобряване на жизнеспособността на 

свиневъдната ферма, чрез прилагане на иновативни подходи в селекцията и 

репродукцията на свинете“; 

4. Семинар 8 часа на тема: „Подобряване на жизнеспособността в 

птицевъдството, чрез прилагане на иновативни подходи в селекцията и 

репродукцията“; 

5. Семинар 18 часа на тема: „Подобряване на жизнеспособността на 

говедовъдната ферма, чрез прилагане на иновативни подходи в селекцията и 

репродукцията на говедата“; 

6. Семинар 18 часа на тема: „Технологии и иновации в овцевъдството“; 

7. Семинар 18 часа на тема: „Подобряване на жизнеспособността на 

свиневъдната ферма, чрез прилагане на иновативни подходи в селекцията и 

репродукцията на свинете“; 

8. Семинар 18 часа на тема: „Подобряване на жизнеспособността в 

птицевъдството, чрез прилагане на иновативни подходи в селекцията и 

репродукцията“. 

23. 
Българска агенция по 

безопасност на храните 

„Предотвратяване на усложнена 

епизоотична обстановка и 

подобряване на биосигурността в 

стопанството“ 

972 000.00 

1. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ 

Благоевград; 

2. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ Бургас; 

3. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ Варна; 

4. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ Велико 

Търново; 

5. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ Видин; 



 

   
 

6. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ Враца; 

7. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ 

Габрово; 

8. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ 

Кърджали; 

9. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ 

Кюстендил; 

10. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ 

Монтана; 

11. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ 

Пазарджик; 

12. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ Перник; 

13. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ Плевен; 

14. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ 

Пловдив; 

15. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ Разград; 

16. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ Русе; 



 

   
 

17. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ Сливен; 

18. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ Смолян; 

19. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ София 

област; 

20. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ 

Търговище; 

21. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ 

Хасково; 

22. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ Шумен; 

23. Семинар 18 часа на тема: „Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“ – ОДБХ Ямбол. 

24. 
„Образователен център 

Средец“ ЕООД 

„Провеждане на 12 броя 150 часов 

курс по част от професия „Фермер“, 

специалност „Земеделец“, 

професионално направление 

„Растениевъдство и животновъдство“ 

и на 4 броя семинара с 

продължителност 8 учебни часа на 

тема „Трансфер на знания за 

устойчива икономика в селските 

райони“ 

14 640.00 

1. Семинар 8 часа на тема: „Трансфер на знания за устойчива икономика в 

селските райони“. 

25. „ИП Консултинг“ ЕООД „Организиране на 10 броя 

дългосрочни курса с продължителност 
235 800.00 

1. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Опазване на 

биологичното разнообразие“. 



 

   
 

150 учебни часа по професионално 

направление „Растениевъдство и 

животновъдство“, професия 

„Агроеколог“, специалност 

„Агроекология“, както и 15 броя 

краткосрочен курс с продължителност 

30 учебни часа по професионално 

направление „Растениевъдство и 

животновъдство“, професия 

„Агроеколог“, специалност 

„Агроекология“, всеки за 30 души“ 

26. 
Професионална гимназия по 

земеделие „Стефан Цанов“ 

„Провеждане на обучителни курсове и 

семинари на земеделски стопани и 

заети лица в техните стопанства“ 

1 220.00 

1. Семинар 8 часа на тема: „Биологично земеделие“. 

27. „Евроконсултинг МИГ“ ООД 

„Подобряване на човешкия капитал в 

земеделието чрез организиране на 

курсове за повишаване на 

професионалната квалификацията и 

придобиване на нови знания“ 

267 600.00 

1. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Иновационни модели 

за управление на земеделските стопанства“ - 4 групи по 15 обучаеми; 

2. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Подпомагане на 

превенцията и управление на риска в земеделските стопанства“ - 16 групи по 

15 обучаеми. 

28. 

„Национален институт за 

стратегическо развитие“ 

ЕООД 

„Обучение на животновъдите - 

просперитет за фермата“ 
16 200.00 

1. Семинар 18 часа на тема: „Биологично земеделие“; 

2. Семинар 18 часа на тема: „Управление на земеделското стопанство“. 

29. „Ярчев“ ЕООД 
„Повишаване на професионалните 

умения в земеделските стопанства“ 
189 120.00 

1. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Професионално 

обучение по професия „Растениевъд“, специалност „Зеленчукопроизводство“; 

2. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Професионално 

обучение по професия „Растениевъд“, специалност „Полевъдство“. 

30. „Стил – Алтънджиян“ ЕООД 
„Придобиване на знания и умения в 

областта на селското стопанство“ 
37 800.00 

1. Семинар 18 часа на тема: „Агроекология“; 



 

   
 

2. Семинар 18 часа на тема: „Биоземеделие“. 

31. „ДЕИЗА КОНСУЛТ“ ЕООД 

„Професионално обучение и 

придобиване на умения по мярка 1.1. 

от ПРСР, организирано от „ДЕИЗА 

КОНСУЛТ ЕООД“ 

135 000.00 

1. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Агроекология“ тема 

„Растениевъдство“; 

2. Семинар 8 часа на тема: „Практики и методи на биологичното 

животновъдство“; 

3. Семинар 18 часа на тема: „Агроекология и климат“. 

32. 
„Национална Компания – 

ЦПО“ ЕООД 

„Предоставяне на професионално 

обучение на земеделски стопани чрез 

провеждане на професионални 

курсове и семинари от „Национална 

компания – ЦПО“ ЕООД“ 

108 360.00 

1. Семинар 8 часа на тема: „Подобряване на жизнеспособността на 

говедовъдната ферма, чрез прилагане на иновативни подходи в селекцията и 

репродукцията на говедата“; 

2. Семинар 8 часа на тема: „Технологии и иновации в овцевъдството“; 

3. Семинар 8 часа на тема: „Подобряване на жизнеспособността на 

свиневъдната ферма, чрез прилагане на иновативни подходи в селекцията и 

репродукцията на свинете“; 

4. Семинар 8 часа на тема: „Подобряване на жизнеспособността в 

птицевъдството, чрез прилагане на иновативни подходи в селекцията и 

репродукцията“; 

5. Семинар 18 часа на тема: „Подобряване на жизнеспособността на 

говедовъдната ферма, чрез прилагане на иновативни подходи в селекцията и 

репродукцията на говедата“; 

6. Семинар 18 часа на тема: „Технологии и иновации в овцевъдството“; 

7. Семинар 18 часа на тема: „Подобряване на жизнеспособността на 

свиневъдната ферма, чрез прилагане на иновативни подходи в селекцията и 

репродукцията на свинете“; 

8. Семинар 18 часа на тема: „Подобряване на жизнеспособността в 

птицевъдството, чрез прилагане на иновативни подходи в селекцията и 

репродукцията“. 



 

   
 

33. 
„Център за регионално 

развитие“ ООД 

„Провеждане на обучение чрез 

курсове и семинари на земеделски и 

горски стопани от областите 

Търговище и Разград“ 

53 400.00 

1. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Фермер-земеделец“, 

профил „Животновъдство“; 

2. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Фермер-земеделец“, 

профил „Земеделски култури“; 

3. Семинар 8 часа на тема: „Околна среда“; 

4. Семинар 8 часа на тема: „Иновативна растителна защита на полските 

култури“; 

5. Семинар 8 часа на тема: „Подобряване конкурентноспособността на 

земеделските стопани за повишаване на икономическите резултати“; 

6. Семинар 8 часа на тема: „Хигиенни изисквания при отглеждането на 

отделните категории животни“ - град Попово; 

7. Семинар 8 часа на тема: „Хуманно отношение на фермерите към животните“ 

- град Попово; 

8. Семинар 8 часа на тема: „Създаване на горски култури“. 

34. „ИКоМС” ЕООД 

„Професионално обучение и по-добри 

умения за земеделските стопани и 

техния персонал в Северозападен и 

Южен централен район“ 

450 560.00 

1. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Пчеларство“; 

2. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Трайни насаждения“; 

3. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Медоносни култури“; 

4. Семинар 18 часа на тема: „Иновации в агроекологията – подобряване на 

екологичните показатели на стопанствата и създаване на устойчива 

икономика“; 

5. Семинар 18 часа на тема: „Маркетинг в селското стопанство – повишаване 

на конкурентоспособността, ресурсната ефективност и продажбите“. 

35. 
Земеделски институт - Стара 

Загора 

„Трансфер на знания и подобряване на 

уменията на земеделските 

производители за 

79 200.00 
1. Семинар 18 часа на тема: „Хуманно отношение, защита и благосъстояние 

при отглеждане и транспорт на селскостопанските животни“; 



 

   
 

конкурентноспособно и устойчиво 

животновъдство“ 

2. Семинар 18 часа на тема: „Пробиотиците като алтернатива на 

антибиотичните вещества в животновъдството за предотвратяване на 

кръстосаната резистентност“; 

3. Семинар 18 часа на тема: „Фуражи и хранене на селскостопанските 

животни“; 

4. Семинар 18 часа на тема: „Ограничаване  на парниковите емисии и амоняк 

от животновъдството“. 

36. „Хармония 1“ ООД 
„Предоставяне на професионални 

обучения и придобиване на умения“ 
851 040.00 

1. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Професия „Работник 

в животновъдството“, специалност „Пчеларство“; 

2. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Професия 

„Агроеколог“, специалност „Агроекология“; 

3. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Професия „Фермер“, 

специалност „Земеделец“. 

37. 
„Образователен Център 

Еврика“ ЕООД 

„Организиране на обучения и 

семинари за земеделски 

производители“ 

569 100.00 

1. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Техник - 

растениевъд“; 

2. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Агроеколог „Опазване 

на околнатна среда“; 

3. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Агроеколог 

„Биоземеделие“; 

4. Семинар 8 часа на тема: „Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители на земеделски продукти“. 

38. „АН респект“ ЕООД 

„Повишаване на знанията и 

подобряване на уменията на 

земеделските и горските стопани чрез 

предоставяне на високо ниво на 

техническо и икономическо обучение“ 

54 000.00 

1. Семинар 18 часа на тема: „Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители на земеделски продукти“. 



 

   
 

39. „Пи Ем Консултинг“ ЕООД 

„Повишаване равнището на 

технически и икономически знания и 

умения на земеделските стопани от 

област Кюстендил в областта на 

устойчивото селското стопанство“ 

21 690.00 

1. Семинар 8 часа на тема: „Устойчиво земеделие с ефективно използване на 

ресурсите и възобновяемите енергийни източници“ - група 1, група 2 и група 

3; 

2. Семинар 18 часа на тема: „Устойчиво земеделие, щадящо околната среда - 

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското 

стопанство“  - група 1, група 2, група 3 и група 4. 

40. 

Сдружение „Академия за 

наука, екологично 

образование и бизнес“ 

„Провеждане на курсове и семинари“ 932 400.00 

1. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Биологичното 

производство в прехода към устойчиво земеделие“; 

2. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Науката за почвите в 

услуга на земеделието“; 

3. Курс с минимална продължителност 150 часа на тема: „Употреба на 

продукти за растителна защита - екологични, икономически и правни аспекти“; 

4. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Екологични знания за  

опазване на околната среда“; 

5. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Дистанционни 

аерокосмически технологии в агроекологията и опазването на околната среда“; 

6. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Пазарът на земеделска 

продукция в ЕС и управление на проекти в зеленчукопроизводството и 

опазването на околната среда“; 

7. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Обучение на 

професионални потребители на продукти за растителна защита от 

професионална категория на употреба“; 

8. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Агрохимични знания 

в съвременното растениевъдство“; 

9. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема: „Растениевъдство в 

условията на климатични аномалии и преход към „устойчиво земеделие“; 

10. Семинар 18 часа на тема: „Стандартизация по опазване на околната среда“; 



 

   
 

11. Семинар 18 часа на тема: „Борба с пестицидите и опазване на околната 

среда“; 

12. Семинар 18 часа на тема: „Управление на отпадъците в земеделието - 

оползотворяване на органичните остатъци и компостиране“; 

13. Семинар 18 часа на тема: „Предприемачество и източници на финансиране 

в земеделските стопанства“; 

14. Семинар 18 часа на тема: „Управление на рисковете в земеделски 

стопанства“; 

15. Семинар 18 часа на тема: „Цени и ценообразуване в земеделието“; 

16. Семинар 18 часа на тема: „Дистанционни аерокосмически технологии в 

агроекологията и опазването на околната среда“; 

17. Семинар 18 часа на тема: „Глобализация и дигитални пазари на земеделска 

продукция“; 

18. Семинар 18 часа на тема: „Устойчиво земеделие“. 

41. „Център ПРО“ ЕООД 

„Организиране на три вида 150-часови 

и един вид 30-часов курс за обучение 

на земеделски производители и 

заетите в техните стопанства“ 

94 320.00 

1. Курс с минимална продължителност 30 часа на тема по част от професия 

„Агроекология“, специалност „Агроеколог“, „Земеделски практитики, 

прилагане на агроекологични дейности и биологично производство при 

опазване климата и околната среда“. 

 


