
Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ – град Кнежа, започва 

работа по нов международен проект по програма „Еразъм +“, ключова дейност 2 – 

стратегически партньорства между училища 

Името на проекта е: „Бъдещи предприемачи в земеделието, подготвени в Европа“. Проектът 

стартира от 01.09.2016 г. Ще се реализира в продължение на 18 месеца. В него ще вземат 

участие ученици и учители от професионални училища в областта на селското стопанство в 

четири държави: България, Румъния, Италия и Турция. 

Основна цел на проекта е: Да се развият предприемаческите умения на учениците, учещи в 

професионални гимназии в областта на селското стопанство от различни европейски страни. 

В хода на съвместната работа по проекта: 

- Ще бъдат проведени срещи между ученици, учители и представители на земеделски 

предприятия и фирми от различните страни, участващи в проекта;  

- Учениците – участници ще  направят анализ на организацията и функционирането на 

земеделски фирми от различни европейски страни; 

- Ще се развият предприемаческите  умения на учениците от различните професионални 

училища, участващи в проекта; 

- Ще се подобри ефективността на преподавателската дейност по отношение на 

организацията и провеждането на часове по учебна практика, в сътрудничество с 

местните работодатели; 

- Ще бъдат разработени училищни програми за провеждане на учебна практика, 

насочени към усвояване на ключови компетентности, необходими за осъществяване на 

прехода от училище към работното място. 

В Румъния участниците ще посетят: 

- Фирми, които се занимават с преработка на мляко и производство на сирена; 

- Фирми, занимаващи се с отглеждане и износ на зърнени култури; 

- Предприятия, специализирани в производството на зеленчуци. 

В Турция участниците ще се запознаят с предприятия, заети с производството на картофи, грах, 

градински чай, мащерка, орехи, ябълки, люцерна. 

В България участниците ще посетят местни предприятия, които се занимават с производство и 

търговия на зърнени и фуражни култури. Ще се запознаят с нови технологии в интензивното 

производство на зърно, ще наблюдават модерно оборудване за обработка, сеитба и 

прибиране на пшеница, царевица, слънчоглед и соя. Ще наблюдават дейността на 

селскостопански предприятия, които се занимават с производство на селскостопански 

хранителни продукти, семена, агро-търговски услуги. 

В Италия участниците ще наблюдават работата на кооперация за събиране и преработка на 

мляко; ферма за развъждане на специализирани млечни крави с висока продуктивност; 

Оранжерии, които са напълно автоматизирани и произвеждат посадъчен материал и 

сертифицирани семена. Ще се запознаят с работата на завод за рециклиране на органични 



отпадъци от разделно събиране и производство на висококачествен компост, който може да се 

използва в селското стопанство като подобрител на почвата. 

Участниците ще се включат в кръгли маси с представители на местни инициатвни групи и 

неправителствени организации на земеделски производители, с които ще обсъдят 

възможностите, предлагани от европейските фондове за развитие на селското стопанство, ще 

се дискутират възможности, предлагани на земеделските производители за разработване на 

свой собствен бизнес. 

 


