ПРОЕКТ “ОБУЧЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ РАЙОНИ СЪС
СМЕСЕНИ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НОВИ И ПЕРСПЕКТИВНИ
ТЕХНОЛОГИИ” (АВГУСТ – ДЕКЕМВРИ 2006)

Проектът предлага решение на един от най‐сериозните проблеми в областта на селското
стопанство в България – ограниченият достъп до информация, консултации и обучение за
използване на нови технологии от семействата, препитаващи се чрез селскостопанска дейност.
Той е насочен към развитие капацитета на дребните и средни селскостопански производители,
и по‐специално в райони със смесени етнически общности, чийто достъп до специализирани
услуги в областта на селското стопанство е силно ограничен.
Основната цел на проекта е прилагане на устойчив обществен модел за повишаване степента
на информираност, нивото на знания и уменията за използване на перспективни технологии от
селскостопанските производители.
Задачи:
1.

Развитие капацитета на специализираните селскостопански училища като центрове за
обучение на земеделски производители.

2.

Формиране на устойчиво партньорство между общинските администрации,
специализираните учебни заведения и нестопанските организации за трайно
подпомагане на малки и средни селскостопански производители.

3.

Реализиране на образователна програма за обучение на селскостопански производители
във връзка с прилагане на нови и перспективни технологии.

4.

Популяризиране на резултатите от проекта и разпространение на разработения модел за
повишаване уменията на селскостопанските производители.

Реализирането на дейностите се осъществи в четири основни етапа:
1.

Подготвителен етап – През него се организира екипа по проекта; контакти с основните
партньори (специализирани учебни заведения, общински администрации и нестопански
организации) за уточняване параметрите на сътрудничество при подкрепата на
земеделските производители.

2.

Организиране на Обществените съвети за подкрепа на селскостопанските
производители и повишаване капацитета на специализираните селскостопански
училища. Съдаване на Обществените съвети и организиране на тяхната текуща дейност.
Осигуряване на специалисти към общинските администрации за безвъзмездно
предоставяне на агротехнически консултации на селскостопанските производители.
Организиране на курсове за повишаване квалификацията на преподавателите от
специализираните учебни заведения и ще се обнови тяхната материална база.
Подготовка на програмата за обучение на селскостопанските производители в избраните
от проекта райони.

3.

Реализиране на образователната програма за селскостопанските производители – този
етап включва цикъл от курсове за обучение на селскостопански производители за
прилагане на перспективни технологии в селското стопанство. Обучението се провежда в
специализираните учебни заведения от преподавателите, повишили своята
квалификация в предишния етап от проекта. След приключване на обучението за
участниците се предостави и възможност за участие във финансови схеми за
подпомагане на тяхната селскостопанска дейност, ресурсите за които ще бъдат
осигурени от Фондация „Земята‐източник на доходи”. Проектът включи и създаване на
информационни центрове в учебните заведения, както и различни инициативи за
прилагане на нови технологии от учениците в двете училища.

4.

Заключителен етап ‐ През този етап се проведе национална работна среща за
обсъждане на мерките за повишаване уменията на селскостопанските производители и
на възможностите разработеният модел да се приложи в нови региони на страната.
Подготви се брошура за постигнатия ефект от реализирането на проекта и перспективите
за разпространение на разработения модел за обучение на селскостопанските
производители.

Постигнати резултати
1.

Учредени и действащи Обществените съвети за подкрепа на селскостопанските
производители в общини Първомай и Перущица – проведени по 5 работни срещи;

2.

Приет и подписан Меморандум за необходимостта и обществения ефект от обучение на
селскостопанските производители и ангажираност на членовете на обществените съвети
да работят в това направление;

3.

Повишен капацитет и квалификация на 17 преподаватели от специализираните
селскостопански гимназии в Първомай и Перущица за разработване и провеждане на
краткосрочни специализирани курсове за възрастни селскостопански производители –
проведени 4 обучителни семинара;

4.

Подготвена учебна документация и разработени 6 краткосрочни специализирани
курсове за възрастни селскостопански производители /2 в община Перущица и 4 в
община Първомай/;

5.

Подобрена материална база за провеждане на краткосрочни специализирани курсове за
възрастни селскостопански производители в специализираните селскостопански
гимназии в Първомай и Перущица;

6.

Разработени и отпечатани 2 специализирани брошури, всяка в тираж от 2000 броя;

7.

Подготвени 8 проекта за иновативни инициативи в специализираните училища, от които
се реализират 6 инициативи;

8.

Повишени знания и умения на 161 селскостопански производители чрез участие в
проведените 9 краткосрочни специализирани курса/ 6 в Първомай и 3 в Перущица/;

9.

Подготвен 1 курс за 20 селскостопански производители от село Брестовица по лозарство
в Гимназията по лозарство в гр. Перущица;

10.

Сключени договори с 3‐ма агрономи за предоставяне на консултации до май 2007 година
на селскостопанските производители преминали през обучението /2 в община Перущица
и 1 в община Първомай/;

11.

Поет ангажимент от местните институции и Обществените съвети за осигуряване на
помещения и контрол върху дейността на консултантите – агрономи, които ще
провеждат консултации със селскостопанските производители;

12.

Създадени и оборудвани 2 информационни центъра;

13.

Изготвена и отпечатана специализирана брошура за резултатите от проекта в тираж от
2000 броя;

14.

Отпечатани промоционни матетериали за проекта – 200 календара, 250 химикалки, 100
рекламни торбички и 200 папки;

15.

Подготвена кръгла маса по проблемите на селскостопанските производители, която ще
се проведе в гр. Пловдив по време на специализираното изложение Агра 2007;

