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ДОБРЕ ДОШЛИ В ИНОВАТИВНО ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ В 
БИЗНЕСА С ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ (ТВР) 
 

Инициативата за иновативно интегрирано обучение по лечебни растения (ТВР) има за 

цел да запълни нуждата от обучение в областта на селското стопанство, признати от 

Европейския съюз. Чрез образователна програма, посветена на лечебни и ароматни 

растения, не само на преподавателите и консултантите в аграрния сектор, но и 

земеделските стопани намират нужните знания и умения. Следвайки Европейската 

програма за развитие на селските райони (ЕПРСР) всички страни-партньори по проекта 

ще инвестират в обучение и на земеделски стопани. Така, проектът Total Business Plants 

ще бъде в състояние да допълни това обучение чрез предлагането на иновативна 

обучителна система, насочена към увеличаване заетостта в селските райони.  

В този документ представяме обобщение на Интелектуален резултат 1: Преглед на 

националните нужди – примери от практиката за нуждите на целевите групи в аграрния 

сектор, под формата на доклад. 

 

КАКВО СЪДЪРЖА ДОКЛАДА? 
 

Докладът е продукт, разработен в рамката на „Бизнес проект за лечебни растения“. 

Изследването даде възможност на партньорския екип да събере информация по четири 

основни теми: 

- На първо място, бе проведено проучване относно биологичното култивиране на 

лечебни растения в страните партньори, както и описание на специфичните 

ареали за култивиране. 

- Второ, анализирано бе състоянието на образованието в аграрния сектор на 

национално равнище в страните партньори и бяха определени нуждите от 

обучение. Партньорството проучи и целевите групи според нивата на ЕКР и ПОО 

на Европейско ниво. 

- Трето, представени бяха националните политики и стандарти за развитие на 

селските райони и ръста на доходите в областта на бизнеса с лечебните растения 

за всяка от партньорските страни. 

- И четвърто, предоставен бе списък на лечебните растения, подходящи за 

култивиране, заедно с информация за съответните региони за отглеждането им в 

страните партньори. 

 

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ 

Докладът открои пет показателя, свързани с бизнеса с медицински растения: географско 

предимство, пазарни тенденции, политики,  система за обучение и работна сила в 

селскостопанския сектор. 
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Във връзка с първия показател заключението е, че всички изследвани държави знаят как 

да се възползват от географското си предимство и да култивират онези растения, които 

имат по-голям потенциал в зависимост от техните нужди. 

Отчитайки пазарните тенденции, селскостопанският сектор е изправен пред висока 

конкуренция както в ЕС, така и извън него; Поради тази причина в бизнеса с лечебни 

растения трябва непрекъснато да се правят нововъведения, за да бъде конкурентен на 

пазара. Също така в много от страните партньори продукцията на лечебни растения е 

намаляла, докато потребителското търсене се е увеличило; с други думи, лечебните 

растения имат обещаващо бъдеще с голям потенциал.  

От политическа гледна точка селскостопанските политики са посветени на 

подобряването на качеството на живот на селскостопанските работници, като им 

осигуряват по-добра обществена служба и по-високи доходи. Иновациите са важни за 

удовлетворяване на сложния потребителски пазар, добър пример за което е 

биологичното земеделие. 

По отношение на образованието, повечето страни предлагат формални и неформални 

курсове за селскостопанския сектор, включително и за лечебните растения. Но все още е 

необходимо да се внедряват и подобряват методите на преподаване и да се актуализира 

съдържанието на курсовете, за да се подобри качеството на обучителния материал и да 

се следват пазарните тенденции. 

Във връзка с работната сила селскостопанският сектор е изправен пред застаряване на 

работниците и липса на интерес от по-младото население. Важно е да се насърчи 

секторът на лечебните растения, за да се привлече млада работна сила и да се 

стимулират иновациите.  

 

ОПИСАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ НИВА ОТ ЕКР/НКР 
 

Една от основните трудности при съставянето и прилагането на програмите за обучение в 

аграрния сектор е голямото разнообразие от  използваните образователни нива. Много 

от тях са с ниво ЕКР 2-3, но и нива 4-5 не са рядкост. Особено през последните години в 

много страни има завръщане на млади хора, притежаващи университетска диплома, към 

дейности в първичния сектор, било като работа на пълно или непълно работно време. 

Това определя и необходимостта при изпълнението на проекта да се определят нивата 

съгласно ЕКР на възможните крайни потребители, за да се разработи и осигури 

подходяща система за обучение. Също така е важно учебният материал да бъде 

структуриран в съответствие с изискванията на ЕКР и това е  необходимо, за да бъдат 

определени кредитните точки. 

Партньорите по проекта ТВР направиха анализ на нивата на ЕКР, необходими за 

свързаните с лечебните растения работни места, който доведе до няколко извода. На 

първо място, от получените данни става ясно, че ЕКР нивата, общи за всички национални 

проучвания са 5/6, с изключение на земеделските стопани (3/4) и земеделските 
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консултанти / агрономи / консултантите по управление на земеделските стопанства 

/длъжностни лица в сектор Земеделие, където нивото достига 6.  

Таблица 1 представя обощение на ЕКР нивата, дефинирани според съответната 

специалност в страните партньори по проекта ТВР (Гърция, Испания, България и Полша):  

Таблица 1. 

Образователно ниво на основните целеви групи на проекта Total Business plants 

Ниво 

EКР/НКР 

Полша Испания Гърция  България Специалност 

3,4 3,4 3,4 3,4,5 3 фермери (полски култури, 

пазарна продукция …) 

5,6 5/6 5,6 5/6 5 Земеделски техници 

5,6 5/6 6 5/6 5 Земеделски инспектори 

6 6,7 6 6 5 Земеделски консултанти / 

Агрономи / Консултанти 

по управление на 

земеделските стопанства 

/Длъжностни лица в 

сектор Земеделие 

5/6 5/6 6 5/6 5/6 Аграрни предприемачи / 

Специалисти продажби / 

маркетинг 

5/6 5/6 5 6 5/6 Мениджъри на агро-

туристически МСП / 

Мениджъри 

селскостопанска 

продукция 
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Образователно ниво на допълнителните целеви групи на проекта Total Business plants 

5/6 

 

 

5/6 

 

5/6 

 

5/6 

    Специалисти по 

природни науки 

Фармацевт / 

фармацевт, 

индустриален 

Специалисти по 

традиционна и 

допълваща медицина  

Терапевт, рекреация 

Други здравни 

специалисти 

 

 

 

 
 

 
Обобщение на лечебните растения в страните партньори 
 

Партньорството на проекта ТВР подбра списък на растенията, които са разпространени 

във всички страни-участнички (Гърция, Испания, България и Полша). Списъкът на тези 

растения е показан в Таблица 2: 

Таблица 2. Списък на лечебните растения, избрани от проекта Total Business Plants 

Растение НАИМЕНОВАНИЕ А ЛАТИНСКИ 

1. Червена боровинка  Vaccinium oxycoccus L. 

2. Европейска винена лоза Vitis vinifera L. 

3. Шафранов минзухар  Crocus sativus 

4. Лайка  Matricaria recutita L. 

5. Жълта тинтява Gentiana lutea L. 

6. Планинска арника Arnica montana L. 
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7. Обикновен риган  Origanum vulgare L. 

8. Лечебна дилянка Valeriana officinalis L. 

9. Бял оман Inula helenium L. 

10. Алое вера  Aloe vera В. 

11. Обикновен пелин Artemisia absinthium L. 

12. Чесън Allium sativum L. 

13. Кориандър Coriandrum sativum L. 

14. Лютива мента Mentha piperita L. 

15. Ехинацея ангустифолия Echinacea angustifolia DC. 

16. Артишок Cynara scolymus L. 

17. Полски хвощ Equisetum arvense L. 

18. Жълт кантарион Hypericum perforatum L. 

19. Невен Calendula officinalis L. 

20. Дива мащерка Thymus serpyllum L. 

21. Бял трън Carduus marianum L. 

22. Златен корен Rhodiola rosea L. 

23. Лавандула Lavandula officinalis Mill. 

24. Маточина Melissa officinalis L. 

25. Черен бъз Sambucus nigra L. 

26. Обикновен глог Crataegus monogyna Jacq. 
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27. Обикновена коприва Urtica dioica L. 

28. Липа Tilia x europea L. 

29. Обикновена шипка Rosa canina L. 

30. Черна боровинка Vaccinium myrtillus L. 

31. Вратига Tanacetum vulgare L. 

32. Бял равнец Achillea millefolium L. 

33. Лечебен ранилист Betonica officinalis L. 

34. Глухарче Taraxacum officinale F.H.Wigg. 

35. Бабини зъби Tribulus terrestris L. 

36. Ангелика Angelica archangelica L. 

37. Теснолист живовляк Plantago lanceolate L. 

38. Хамамелис виргиниана Hamamelis virginiana L. 

39. Анасон Pimpinella anisum L. 

40. Бръшлян Hedera helix L. 

41. Червена боровинка Vaccinium vitis idaea L. 

42. Обикновен хмел Humulus lupulus L. 

43. Синя жлъчка Cichorium intybus L. 

44. Бенедиктински трън Cnicus benedictus L. 

45. Трицветна теменуга Viola tricolor L. 

46. Змийско мляко Chelidonium majus L. 
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47. Обикновена коприва Urtica dioica L. 

48. Златна пръчица Solidago virgaurea L. 

49. Памуклийка Cistus creticus L. 

50. Страстоцвет Passiflora incarnata L. 

51. Голям репей Arctium lappa L. 

52. Мастиково дърво Pistacia lentiscus L. 

  


