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w w w . e c o c h e s t n u t . e u 

Подкрепата на Европейската 
комисия за изготвянето на 
настоящата публикация не 
представлява одобрение 
насъдържанието, което отразява 
гледните точки само на авторите и 
не може да се търси отговорност от 
Комисията за всяка употреба, която 
може да бъде използвана за 
информацията, съдържаща се в нея. 

http://www.ecochestnut.eu/
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За обучители: Наръчник EcoChestnut  

 
Ръководството EcoChestnut за обучители е наръчник, достъпен за 

всички подкрепящи организации, които желаят да използват курса 
EcoChestnut, за да предоставят допълнителна подкрепа на своите 
членове, обучаеми. Наръчникът предоставя на обучителите 
методологични инструкции как да провеждат обучителния курс 
EcoChestnut и подчертава неговата модулност.  
Ръководството има за цел да напътства обучители и консултанти през 

множеството модули и задачи на курса EcoChestnut. Чрез използването на 
наръчника, обучителите могат да се подготвят за обучението, както и по-
добре да разкрият потенциала на обучителната платформата на 
обучаемите. Съдържанието е достъпно на английски, български, френски, 

гръцки, португалски и испански език. 

 

За фермери и производители на кестени: 
Наръчник EcoChestnut за сертифициране на 
органични кестени 

 
Основната цел на Ръководството EcoChestnut е да предостави на 
производителите на кестени информация как да сертифицират своето 

производство на кестени и продукти от кестени като органично. 
Материалът включва информация за процеса на сертифициране, както 
и информация за местните органи и агенции, отговорни за 
сертифицирането във всяка страна-партньор по проекта.  
Това рководство има за цел да подпомогне производителите на кестени 
и производителите на продукти от кестени, да се запознаят по- добре с 
процедурата и да вземат информирано решение дали да продължат в 
посока сертифициране. Ръководството предоставя на производителите 
кратка и систематизирана информация относно съдържанието на 
обучение EcoChestnut, като предлага общ преглед на  EcoChesnut 
материалите. 
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За фермери и публични органи: Наръчник 
EcoChestnut „Използване на потенциала на  
кестеновите горички“ 

 
Този наръчник предоставя на публичните организации, включително на 
тези, отговорни за везмането на решения при определяне на агро 
политиките, както и към производителите на кестени, детайлна 
информация относно недостатъчно използвания потенциал на 
кестеновата гора и производството на кестени. Този наръчник 
представя различни начини за разнообразяване на дейностите в 
кестеновите гори, илюстрирани с реални примери.  
Включва 3 основни секции:  
1. Анализ защо трябва да се възстановяват кестенови градини. 
2. Таблица за оценка дали дадена кестенова градина може да бъде 
възстановена.  
3. Технически документи и практически примери, свързани с различни 
теми, като например диверсификация на дейности, агротуризъм и други. 

 
 

Обучителен курс Eco Chestnut 
 
Обучителният курс EcoChestnut се състои от четири модула, съставени 
от няколко теми, които предоставят цялостно покритие на темата от 
агрономическите въпроси „Как се отглеждат?“ до комерсиализирането и 
маркетинга „Как да се предлагат на пазара?“.  
Курсът разкрива как биологичното отглеждане на кестени може да бъде 
движеща сила за развитието на селските райони в различни части на 
Европа. 
Основната цел на този курс е да предостави на производителите на 
кестени обучение и информация за всички различни етапи на 
отглеждането на органични кестени – от засяването до маркетинга. 

https://ecochestnut.eu/ecochestnut-course/ 

https://ecochestnut.eu/ecochestnut-course/
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Методи за преработка на продукти с биологично 
сертифициране 

От прибиране на реколтата до съхранение: Процес 
на прибиране, транспорт, опаковане и съхранение 
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Модул 1 - Как се отглеждат 
органични кестени? 

 
 
 

Засаждане и присаждане 
 

 

Торене и управление на земеделските площи 
 

Подрязване на дърветата и проводимост на 
растенията 

 

Поливане на биологична кестенова плантация 
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Модул 2 – Биологични и биодинамични 
методи за отглеждане на кестени 

 
 

 

Управление и контрол на плевелите 
 
 
 
 

 

Защита срещу вредители и болести 
 
 
 

 

Биодинамични принципи, прилагани за превенция 
на болести: превенция и укрепване за лечение 
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Модул 3 – Маркетинг и пазарно 
присъствие на кестените 

 
 

Принципи и инструменти за маркетинг в биологичния 
сектор 

 

 

Маркетингова стратегия 
 

 

Основни аспекти на съвременния маркетинг: 
Инструменти за дигитален маркетинг 

 
 

Основни аспекти на съвременния маркетинг: 
Социални медии, панаири и мрежи 

 
 

Елементи на икономически анализ за рентабилността 
на биологичното производство 

 
 

Управление на качеството в биологичното производство на 
кестени 
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Модул 4 – Биологичното отглеждане на 
кестени – движеща сила за развитието на 
селските райони в Европа 

 
 

Материално и нематериално наследство на 
европейското отглеждане на кестени 

 
 

Биологично производство на кестени, фактор на 
туристическа привлекателност за дадена територия 

 
 

Екологична и ландшафтна стойност на 
европейските кестенови гори 

 
 

Биологично отглеждане на кестени, вектор на 
социалното сближаване 
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EcoChestnut Партньорите 

ФРАНЦИЯ: Coopérative pour le Développement de l'emploi dans 

les métiers du patrimoine  

cde-petrapatrimonia.com 

 
ФРАНЦИЯ, Корсика: Syndicat mixte du Parc naturel régional 

de Corse - Parcu di Corsica  

www.pnr.corsica 

 
ИСПАНИЯ: Universidad de Vigo 

www.uvigo.gal 

 
ПОРТУГАЛИЯ: Instituto Politecnico de Braganca  

portal3.ipb.pt/index.php/pt/ipb 

 
ГЪРЦИЯ: Mediterranean Centre of Environment 

www.medcenv.org 

 

ГЪРЦИЯ: AC Melivia 

https://acmelivias.gr/ 

 
БЪЛГАРИЯ: ДАКОМ ЕООД 

dakom-bg.com 
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