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Структуриране на учебната програма за електронно обучение 

по проект Digit-BioTech – подход, базиран на резултати от 

обучението 
 

Учебната програма за електронно обучение по проект Digit-Biotech е структурирана въз основа на 

концепцията за резултатите от обучението (ОР) и съдържа следните основни елементи: 

• Резултати от обучението, определящи какво се очаква от обучаемия да знае, разбира и 

може да прави след успешно завършване на процеса на обучение. Описани са от гледна 

точка на знания, умения, автономност и отговорност, които могат да бъдат оценени и 

валидирани. 

• Резултатите от обучението са обединени в Смесени пътеки на обучение (СПО), 

съставени от прогресивно натрупани ОР за постигане на квалификация /Единици от ОР 

(ЕОР)/, предназначени да бъдат оценени независимо. 

• Резултатите от обучението се оценяват с кредитни точки (ЕСТК) = числено 

представяне на общото тегло на ОР в дадена квалификация и на относителното тегло на 

СПО по отношение на следдипломната квалификация. 

• Описание и сертифициране на следдипломна квалификация - официален резултат 

от процес на оценка и валидиране, базиран на дефинициите на ЕКР/НКР. 

 

Презентационен модел на ОР 

ОР No  

Заглавие на ОР  

Автори & Организации Име и титла; 

Официално име на организацията 

Цели Кратка информация за образователните цели на ОР 

Знания/Умения Холистично описание на твърденията за това, което 

се очаква да знае, разбира и може да прави 

обучаемият след успешно завършване на учебен 

процес 

Автономност & Отговорност Меки умения, общи за всички резултати от 

обучението 

Резюме до 10 реда обикновен текст за тема; шрифт Times New 

Roman 12 pt.; междуредово разстояние 1,5, 

представящи подробно основните теми от 

информационното съдържание на ОР. 

Ключови думи  До 5 ключови думи 

Кредитни точки (ЕСТК) Цифри, показващи относителното тегло на определен 

ОР 

Прехвърляне на кредити в 

институциите на партньорите 

Процесът е организиран в съответствие с ЕКР/НКР 



Digit-BioTech Образователна програма 
 

Модул I. Предизвикателства пред зелените технологии от страна на 

биотехнологиите и информационните и комуникационните технологии, 

със следните резултати от обучението 

ОР1. Системна биология и омикс технологии 

ОР2. Приложение на технологията на 3D принтирането и 

информационните и комуникационните технологии в областта на 

зелените продукти и процеси 

ОР3. Биосензори и биочипове за устойчиво бъдеще 

ОР4. Зелени информационни и комуникационни технологии и 

енергетика: от интелигентни към „мъдри“ стратегии 

ОР5. Научни ресурси с отворен достъп: Дигитални бази от данни 

Модул II. Информираност и приемане на биотехнологичните проблеми, 

със следните резултати от обучението 

ОР6. Социална и политическа приемливост на съвременните 

биотехнологични инструменти 

ОР7. Полза за околната среда от съвременното приложение на 

биотехнологиите и информационните и комуникационните 

технологии 

ОР8. Биоетика и съвременни биотехнологии 

 



 

 

 

 

 

 

OР1 

Системна биология и Омикс Технологии 

Unit 1 BL: Системна биология и Омикс 
технологии: Голямата картина 



 

 

 

Системната биология е интердисциплинарна изследователска дисциплина, чиято 
основна цел е да предостави данни относно поведението на биологичните системи 
като цяло, вместо само на техните отделни компоненти. Тази „биологична наука на 
големите данни“ обхваща различни омикс технологии, като по този начин генерира 
различни по вид биологични данни, интегрирани в широк спектър от области на 
изследване. Поради тази причина обучителните цели на LO1B е да предостави 
изчерпателна базова информация за: 

- значението на системния подход за разбирането на сложността на биологичните 
процеси 

- различните омикс нива в клетката и съответните омикс технологии 

- предимствата и ограниченията на всяка омикс технология  

Цели 

При успешното завършване на OР1B обучаващите се ще могат да: 

- разбират основната концепция на системната биология – основополагащите идеи и 
цели като експериментална наука и нейната специална връзка с други научни 
дисциплини 

- придобиват знания за различни биологични процеси, пътища и молекули, структура 
и функция, регулиране и взаимодействие с околната среда 

- прилагат омикс техники с цел решаване на проблеми и докладване на резултати 

- изберат подходящи биоинформатични инструменти и бази данни за анализ на 
получените данни 

- обработка и интерпретация на експериментални данни 

- представят предимствата и недостатъците на омикс технологиите 

Знания & Умения 

• Умения за решаване на проблеми: вземане на решения, творческо мислене, анали-

тични, изследователски и интерпретативни умения 

• Комуникационни умения: добри вербални и писмени комуникационни умения. 

• Дигитални компетенции и умения - стратегическо търсене в мрежата и базите 

данни; анализ и представяне на данни; управление и съхранение на данни; цифрова 

комуникация; управление на мрежи и файлове. 

• Използване на медии: познания за принципите на подготовка и предаване на 

съобщения чрез медиите; способност за разработване на писмени и устни 

презентации. 

• Лични умения: инициативност и самостоятелност, управление на времето, добра 
устна и писмена реч 

Автономност & Отговорност 

 

2.0 



 

 

 

 

OР1 

Системна биология и Омикс Технологии 

OMICS технологии за подобряване на 
качеството на живот 



 

 

 

Основните образователни цели на този ОР е да представи най-новите приложения 
на ОМИКС подходите за по-доброто разбиране на молекулярно ниво на 
поведението на клетките, тъканите, органите и целия организъм. Той обобщава 
новите прозрения в областта на „ОМИКС науките“ и тяхното въздействие в няколко 
генерични области: молекулярна медицина, токсикология, околна среда и 
биоразнообразие, биотехнология, биопроцесно инженерство, и нутрициологията. 
Представени са усъвършенствани инструменти и методологии за работа с 
генерираните база данни. Направена е справка за приложението на тези модерни 
техники в ежедневната практика. 

Цели 

- След успешно завършване на ОP1A обучаемите ще могат да: 

- Разграничават ОМИКС подходите и възможната им употреба 

- разбират как изчислителните системи могат да се използват за анализ на различни 
масиви от данни 

- прилагат ОМИКС подходите за ускоряване на откритията в различни области на 
науката 

- избират подходящия биоинформационен инструмент за специфичната 
изследователска област 

- обработват и интерпретират експериментални данни 

Знания & умения 

• Умения за решаване на проблеми: вземане на решения, творческо мислене, 

аналитични, изследователски и интерпретативни умения 

• Комуникационни умения: добри вербални и писмени комуникационни умения. 

• Дигитални компетенции и умения: стратегическо търсене в мрежата и базите 

данни; анализ и представяне на данни; управление и съхранение на данни; цифрова 

комуникация; управление на мрежи и файлове. 

• Използване на медии: познания за принципите на подготовка и предаване на 

съобщения чрез медиите; способност за разработване на писмени и устни 

презентации 

• Лични умения: инициативност и независимост, организация на времето, добри 
устни и писмени комуникативни умения, работа в екип 

Автономност и отговорност 

 

3.0 



 

 

 

 

 

 

OР2 

Приложение на 3D принтиране и ИКТ за 
зелени продукти и процеси 

Unit 1 BL: 3D принтиране – основни 
принципи и процеси 



 

 

 

3D принтирането обхваща набор от процеси и технологии, които позволяват 
производството на части и продукти от различни материали, направени слой по слой в 
адитивен процес. Тази технология прониква повсеместно в промишлените, 
производствените и потребителските сектори и нейните приложения се проявяват 
ежедневно. Поради тези причини образователните цели на този РО са насочени към 
предоставяне на обучаемите на придобиване на надежден опит за 3D принтиране по 
отношение на: 

- - Какво е 3D принтиране: основни принципи на работа 

- - Основи на процесите и материали за 3D принтиране 

- - Указания за дизайн на процеса на 3D принтиране 

Цели 

След успешно завършване на този ОР, обучаващият се ще може да: 

- Разбира основните принципи на процеса на 3D принтиране 

- Разпознава и прилага различни материали за 3D печат 

- Проектира 3D модели 

- Оптимизира и разкроява 3D модели 

- Практикува различни методи за последваща обработка: сглобяване, боядисване, 
подобряване на 3D модела 

- Избира подходящ хард/софтуер за 3D принтиране 

- Представа предимствата и недостатъците на 3D технологията 

- . 

Знания & Умения 

• Умения за решаване на проблеми: вземане на решения, творческо мислене, 
аналитични, изследователски и интерпретативни умения 

• Комуникационни умения: добри вербални и писмени комуникационни умения. 

• Дигитални компетенции и умения: стратегическо търсене в мрежата и базите 
данни; анализ и представяне на данни; управление и съхранение на данни; цифрова 
комуникация; управление на мрежи и файлове. 

•  Използване на медии: познания за принципите на подготовка и предаване на 
съобщения чрез медиите; способност за разработване на писмени и устни 
презентации 

• Лични умения: инициативност и независимост, организация на времето, добри 
устни и писмени комуникативни умения, работа в екип. 

Самостоятелност & отговорност 

 

2.0 



 

 

 

 

 

 

OР2 

Приложение на 3D принтиране и ИКТ за 
зелени продукти и процеси 

Unit 2 AL: Области на приложение на 3D 
биопринтирането 



 

 

 

Триизмерното (3D) биопринтиране е мощен инструмент за моделиране и прецизно 
изработване на биологични обекти, включително живи клетки, нуклеинови киселини, 
лекарствени частици, протеини и растежни фактори, за възстановяване на тъканна 
анатомия, биология и физиология. Поради тези причини образователните цели на този 
ОР е да се направи преглед на технологията за биопринтиране и да се представят 
областите на нейното приложение от тъканно инженерство и регенеративна медицина 
до фармацевтика и изследвания на раковите заболявания. 

Цели 

След успешно завършване на ОР5A обучаемите ще: 

- знаят как биопринтирането може да отговори на основни биологични въпроси 

- разбират как се използват различни техники за биопринтиране, за включване на 
клетки и различни биоматериали, за създаване на клетъчни структури 

- могат да оценят съществуващите технологии за биопринтиране и техните 
специфични предимства и недостатъци 

- могат да прилагат методи за оценка на клетъчната жизнеспособност и 
пролиферация 

- знаят как да анализират настоящите предизвикателства в областта на 
биопринтирането. 

Знания & Умения 

• Умения за решаване на проблеми: вземане на решения, творческо мислене, 
аналитични, изследователски и интерпретативни умения 

• Комуникационни умения: добри вербални и писмени комуникационни умения. 

• Дигитални компетенции и умения: стратегическо търсене в мрежата и базите 
данни; анализ и представяне на данни; управление и съхранение на данни; цифрова 
комуникация; управление на мрежи и файлове. 

• Използване на медии: познания за принципите на подготовка и предаване на 
съобщения чрез медиите; способност за разработване на писмени и устни 
презентации 

• Лични умения: инициативност и независимост, организация на времето, добри 
устни и писмени комуникативни умения, работа в екип. 

Самостоятелност & отговорност 

 

3.0 



 

 

 

 

 

 

OР3 

Биосензори & Биочипове за Устойчиво 
Бъдеще 

Unit 1 BL: Биосензори и биочипове: Общ 
преглед 



 

 

 

През последното десетилетие бяха направени бързи крачки при използване на 
различните предимства на нанотехнологиите в различни области. Идеята за 
проектиране на следващо поколение технологични устройства, които интегрират 
знанията, идващи от различни области като биология, химия, електроника и 
инженерство, вече привлича все по-голямо внимание. В това отношение 
образователните цели на този РО са насочени към: 

- основен преглед на биочип и биосензорната технология 

- класификация на различните видове биосензори и биочипове 

- принципи на работа на биосензорите и биочиповете 

- предимствата и недостатъците на тяхното използване; 

- - advantages and disadvantages of their use. 

Цели 

След успешно завършване на този ОР обучаемите ще могат да: 

- представят биосензорите и техните основни свойства 

- демонстрират разбиране на основните принципи на проектиране и работа на 
биочипове 

- разпознават и прилагат различни биочип и биосензорни технологии 

- разпознават видовете биосензори / биочипове 

- дефинират свойствата на идеалния биосензор/биочип и техните измервателни 
системи 

- анализират и съпоставят нуждите с наличната технология.. 

Знания & Умения 

• Умения за решаване на проблеми: вземане на решения, творческо мислене, 
аналитични, изследователски и интерпретативни умения 

• Комуникационни умения: добри вербални и писмени комуникационни умения. 

• Дигитални компетенции и умения: стратегическо търсене в мрежата и базите 
данни; анализ и представяне на данни; управление и съхранение на данни; цифрова 
комуникация; управление на мрежи и файлове. 

• Използване на медии: познания за принципите на подготовка и предаване на 
съобщения чрез медиите; способност за разработване на писмени и устни 
презентации 

• Лични умения: инициативност и независимост, организация на времето, добри 
устни и писмени комуникативни умения, работа в екип. 

Самостоятелност & отговорност 

 

2.0 



 

 

 

 

OР3 

Биосензори и биочипове за устойчиво 
бъдеще 

Unit 2 AL: Биосензори и биочипове: принос 
към бъдещия устойчив живот 



 

 

 

 

Понастоящем, благодарение на нанотехнологиите, приложението на биочип и 
биосензорните технологии бележат значителен напредък в различни области на 
науката. Те са използват за разрешаване на различни аналитични проблеми в 
медицината и биомедицинските изследвания, хранително-вкусовата и 
преработвателната промишленост, опазване на околната среда, сигурността и 
отбраната. Във връзка с това основните образователни цели на този ОР са да предостави 
на обучаващите се информация за: 

- практическото приложение на специфичните видове биосензори и биочипове. 

- усъвършенстваните инструменти и методи за работа с генерираните 
изследователски данни. 

Цели 

След успешно завършване на този ОР, обучаемите ще могат да: 

- демонстрират разбиране за това как биочиповете и биосензорите могат да бъдат 
успешно приложени в медицинската диагностика. 

- характеризират различни медицински биосензори и биочипове: за откриване на 
диабет, сърдечно-съдови заболявания, рак, туберкулоза и др. 

- разпознават и прилагат различни биочипове и биосензори, използвани в храните и 
селското стопанство 

- определят свойствата и да работят с биосензори и биочипове, използвани за 
мониторинг на околната среда. 

Знания & Умения 

• Умения за решаване на проблеми: вземане на решения, творческо мислене, 
аналитични, изследователски и интерпретативни умения 

• Комуникационни умения: добри вербални и писмени комуникационни умения. 

• Дигитални компетенции и умения: стратегическо търсене в мрежата и базите 
данни; анализ и представяне на данни; управление и съхранение на данни; цифрова 
комуникация; управление на мрежи и файлове. 

•  Използване на медии: познания за принципите на подготовка и предаване на 
съобщения чрез медиите; способност за разработване на писмени и устни 
презентации 

• Лични умения: инициативност и независимост, организация на времето, добри 
устни и писмени комуникативни умения, работа в екип. 

Самостоятелност & отговорност 

 

3.0 



 

 

 

 

OР4 

„Зелена“ енергия в сектора „ИКТ “: стратегии за 
прехода от „зелено“ към „разумно“ 

Unit 1 BL: „Зелена“ енергия в сектора „ИКТ“: 
стратегии за прехода от „зелено“ към 

„разумно“ 



 

 

Информационните технологии могат да допринесат значително за решаване на 
проблемите на опазването на природната среда чрез предлагане на специфични 
решения. Сред тях са: намаляване на енергоразхода, повишаване на нивото на 
осведомеността на широката публика за опазването на средата, предлагане на 
ефективни средства за комуникация в тази връзка, подобряване и опростяване на 
работата със системите за следене на състоянието на природната среда и за 
сигнализация при наличие на значими промени. Информационните технологии могат 
да бъдат използвани като мощен инструмент за запазване и  възстановяване на 
потенциала на естествените екосистеми. Съвременните политики на Европейския съюз 
включват нормативна рамка и развити стратегии за преодоляване на екологичните 
ограничения, свързани с използването на информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ). В тази връзка, целите на това обучение са да осигурят знания относно: 

- Същност и особености на „зелената“ енергия– типове и ресурси; 

- Енергоразход в ИКТ сектора; 

- Възможности за намаляване на консумацията на енергия и отделянето на 
парникови газове; 

- Повишаване на публичната осведоменост относно тенденциите в развитието на 
сектора ИКТ - от „зелено“ към „разумно“. 

Цели 

При успешно покриване на този ОР, обучаващите се ще могат да: 

- Представа за същността на „зелената“ енергия; 

- Разлики между различните видове „зелена“ енергия и източниците й; 

- Основни тенденции по отношение на консумацията на енергия в ИКТ сектора; 

- Базови познания по механизмите за добиване на „зелена“ енергия за целите на ИКТ 
сектора; 

- „Зелени“ политики в ИКТ сектора и основни методологии за въвеждането им; 

- Важността на това да се осъществяват „зелени политики“ в сектора; 

- Основните ползи от „зелените“ политики за сектора и за потребителите на ИКТ; 

- Потенциалният принос на ИКТ сектора за намаляване на консумацията на енергия и 
емисиите на вредни газове; 

- Основни примери за различните подходи за въвеждане на „зелени“ политики в 

Знания & Умения 



 

 

2.0 

• Умения за решаване на проблеми: вземане на решения, творческо мислене, 
аналитични, изследователски и интерпретативни умения 

• Комуникационни умения: добри вербални и писмени комуникационни умения. 

• Дигитални компетенции и умения: стратегическо търсене в мрежата и базите 
данни; анализ и представяне на данни; управление и съхранение на данни; цифрова 
комуникация; управление на мрежи и файлове. 

• Използване на медии: познания за принципите на подготовка и предаване на 
съобщения чрез медиите; способност за разработване на писмени и устни 
презентации 

• Лични умения: инициативност и независимост, организация на времето, добри 
устни и писмени комуникативни умения, работа в екип. 

 

 

Самостоятелност & отговорност 



 

 

OР4 

„Зелена“енергия  в сектора „ИКТ“: стратегии за 
прехода от „зелено“ към „разумно“ 

Unit 2 AL: Зелена“ енергия в сектора „ИКТ “: 
стратегии за прехода от „зелено“ към 

„разумно“ 



 

  

Съвременните ИКТ играят важна роля в опазването на природната среда и в борбата 
срещу климатичните промени. ИКТ могат да допринесат значително за решаване на 
проблемите на опазването на природната среда чрез предлагане на специфични 
решения. Сред тях са: намаляване на енергоразхода, повишаване на нивото на 
осведомеността на широката публика за опазването на средата, предлагане на 
ефективни средства за комуникация в тази връзка, подобряване и опростяване на 
работата със системите за следене на състоянието на природната среда и за 
сигнализация при наличие на значими промени. Съвременните политики на 
Европейския съюз включват нормативна рамка и развити стратегии за преодоляване на 
екологичните ограничения, свързани с използването на информационните и 
комуникационни технологии (ИКТ). 

- В тази връзка, целите на това обучение са да осигурят знания относно:  

- Глобалните направления в „зелените“ политики за развитие на ИКТ сектора 

- Зелените“информационни технологии и техния принос към „зелената“ енергия 

- Сътрудничеството в ИКТ сектора с цел осигуряване на „зелени“ решения.  

Цели 

 

При успешно завършване на този курс на обучение, обучаемите ще придобият следните 
знания и умения: 

• Ще придобият задълбочена представа за основните „зелени“ тенденции в 
сектора „Информационни и комуникационни технологии“, тяхната съвременна 
динамика и посоките им на развитие;  

• Ще познават основните характеристики на подхода за опазване на средата на 
местно ниво, корпоративнаа обществена отговорност за контрол на 
замърсяването на природната среда и нуждите от трансформация и промяна към 
устойчиво развитие; 

• Ще могат да очертаят „зелените“ тенденции в политиките на ЕС и на глобално 
ниво; 

• Ще могат да разграничават „зелените“ ИКТ и ИКТ за зелена околна среда; 
• Ще познават алтернативните подходи за използване  ИКТ за целите на опазването 

на природната среда;  
• Ще могат да представят накратко приносът на „зелената“ информатика“ към 

опазването на природната среда със специален акцент върху устойчивото 
управление на природната среда;  

• Ще познават основните области на политиката „ИКТ за устойчиво развитие“;  
• Ще могат да правят връзка между ИКТ и т.нар. технологии с критично важно 

значение за икономиката; 
• Ще могат да обсъждат влиянието на „зелените“ информационни и 

комуникационни технологии на ниво държавни политики. 

Знания & Умения 



 

 

3.0 

• Умения за решаване на проблеми: вземане на решения, творческо мислене, 
аналитични, изследователски и интерпретативни умения 

• Комуникационни умения: добри вербални и писмени комуникационни умения. 

• Дигитални компетенции и умения: стратегическо търсене в мрежата и базите 
данни; анализ и представяне на данни; управление и съхранение на данни; цифрова 
комуникация; управление на мрежи и файлове. 

• Използване на медии: познания за принципите на подготовка и предаване на 
съобщения чрез медиите; способност за разработване на писмени и устни 
презентации 

• Лични умения: инициативност и независимост, организация на времето, добри устни 
и писмени комуникативни умения, работа в екип. 

 Самостоятелност & отговорност 



 

 

 

 

 

 

OР5 

Научни ресурси със свободен достъп: 
цифрови бази данни 

Unit 1 BL: Научни ресурси с отворен достъп 



 

 

 

Научната информация е както най-големият резултат на изследователя, така и най-важ-
ният ресурс на технологичните иновации. От друга страна, Отвореният достъп или ОА е 
набор от принципи и набор от практики, чрез които резултатите от изследванията се 
разпространяват онлайн, без разходи или други бариери за достъп. В това отношение 
образователните цели на този РО са да предостави знания за: 

- основни правила за използване на ресурси с отворен достъп 
- кодекс за поведение, свързан с използването и публикуването на ресурси с 

отворен достъп. 

 

Цели 

След успешно завършване на този ОР ,обучаемите ще могат да: 

- демонстрират знания какво представляват данните; 
- разбират основния речник при използване на ресурси с отворен достъп. 
- структурират база данни; 
- използват ресурси с отворен достъп; 
- разпознават най-разпространените бази данни с отворен достъп, използвани в 

науката. 
 

Знания & Умения 

• Умения за решаване на проблеми: вземане на решения, творческо мислене, 
аналитични, изследователски и интерпретативни умения 

• Комуникационни умения: добри вербални и писмени комуникационни умения. 

• Дигитални компетенции и умения: стратегическо търсене в мрежата и базите 
данни; анализ и представяне на данни; управление и съхранение на данни; цифрова 
комуникация; управление на мрежи и файлове. 

• Използване на медии: познания за принципите на подготовка и предаване на 
съобщения чрез медиите; способност за разработване на писмени и устни 
презентации 

• Лични умения: инициативност и независимост, организация на времето, добри 
устни и писмени комуникативни умения, работа в екип. 
 

Самостоятелност & отговорност 

 

2.0 



 

 

 

 

 

 

OР5 

Научни ресурси със свободен достъп: 
цифрови бази данни 

Unit 2 AL: Разширена структура на база 
данни 



 

 

 

Научната база данни е компютъризирана, организирана колекция от свързани данни, 
която може да бъде достъпна за научно проучване и дългосрочно съхранение. Тя 
позволява интегрирането на различни набори от данни, така че те да бъдат 
анализирани по нови начини, често в различни дисциплини, което прави възможни 
нови видове научни изследвания. В това отношение образователните цели на този РО 
са да предостави знания за: 

- усъвършенстваните видове дизайн на база данни; 

- структурата на базата данни и как да се направят връзки между таблиците в тях 

- специфичният език, използван за извършване на заявки (SQL) за извличане на 
информация от база данни. 
 

Цели 

След успешно завършване на този РО, обучаемите ще могат да:  

- разбират начина на използване на различни научни бази данни; 

- проектират проста база данни за научна употреба; 

- използват езиците на моделните бази данни; 
- работят с популярни бази данни. 

Знания & Умения 

• Умения за решаване на проблеми: вземане на решения, творческо мислене, 
аналитични, изследователски и интерпретативни умения 

• Комуникационни умения: добри вербални и писмени комуникационни умения. 

• Дигитални компетенции и умения: стратегическо търсене в мрежата и базите 
данни; анализ и представяне на данни; управление и съхранение на данни; цифрова 
комуникация; управление на мрежи и файлове. 

• Използване на медии: познания за принципите на подготовка и предаване на 
съобщения чрез медиите; способност за разработване на писмени и устни 
презентации 

• Лични умения: инициативност и независимост, организация на времето, добри 
устни и писмени комуникативни умения, работа в екип. 

•  

Autonomy & responsibility 

 

3.0 



 

 

 

 

 

OР6 

Обществена и политическа нагласа относно 
приемливостта на съвременните 

биотехнологични инструменти 

Unit 2 AL: Обществена и политическа нагласа 
относно приемливостта на съвременните 

биотехнологични инструменти 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съвременните биотехнологии са признати за границата на следващата технологична 
революция. Това е мощна машина, която предлага редица потенциални екологични, 
социални и икономически изгоди и изисква строго внимание. От друга страна, иновативните 
технологии оказват значително влияние върху развитието на биотехнологичните процеси и 
производството на биотехнологични продукти. Сливането между тези модерни технологии е 
предмет на обществени дебати. Поради това образователните цели на този ОР са да 
представят основите на обществената рамка относно приемливостта на съвременните 
биотехнологични инструменти чрез: 

- Разкриване на факторите, които оказват влияние върху общественото отношение към 
съвременните биотехнологии, предимствата на обществената приемливост и стъпките, 
които забавят процеса;  

- Обясняване на обществената приемливост на ползите и рисковете от биотехнологичните 
приложения;  

- Представяне на аспектите на приемане и разпространение на съвременните 
биотехнологии; 

- Коментиране на дебата относно приемливостта на съвременните биотехнологични 
инструменти и институционалните системи по отношение на възможните отрицателни 
въздействия. 

Цели 

При успешно покриване на тези ОР, обучаващите се ще могат да: 

- Разпознават и разбират факторите, които оказват вляние върху обществените възп-
риятия относно съвременните биотехнологии; 

- Разграничават и прилагат показателите, които определят разнообразните модели 
на обществено приемане относно съвременните биотехнологии: норми, ценнос-
тни системи и културни традиции; 

- Представят обществената нагласа относно приемливостаа на ползите и рисковете 
от приложенията на съвременните биотехнологии; 

- Направят оценка на обществената дилема: ползи спрямо рискове; 
- Познават и използват структурните модели, предвиждащи нагласите спрямо био-

технологиите 
- Разграничават инструментите за измерване на обществените нагласи за рисковете 

Знания & Умения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Умения за решаване на проблеми: вземане на решения, творческо мислене, 
аналитични, изследователски и интерпретативни умения 

• Комуникационни умения: добри вербални и писмени комуникационни умения. 

• Дигитални компетенции и умения: стратегическо търсене в мрежата и базите 
данни; анализ и представяне на данни; управление и съхранение на данни; цифрова 
комуникация; управление на мрежи и файлове. 

• Използване на медии: познания за принципите на подготовка и предаване на 
съобщения чрез медиите; способност за разработване на писмени и устни 
презентации 

• Лични умения: инициативност и независимост, организация на времето, добри 
устни и писмени комуникативни умения, работа в екип. 

Самостоятелност & отговорност 

 

2.0 



 

 

 

 

 

OР6 

Обществена и политическа нагласа относно 
приемливостта на съвременните 

биотехнологични инструменти 

Unit 2 AL: Обществена и политическа нагласа 
относно приемливостта на съвременните 

биотехнологични инструменти 



 

 

  

 

Напредъкът в областта на съвременните биотехнологии е толкова бърз през последните 
години, тъй като е свързан с важния процес по сближаване между биотехнологичните 
подходи и други модерни технологии за тяхната реализация. Прилагането на 
инструментите за биотехнологично инженерство: от класически методи за селекция 
през рекомбинантни ДНК техники и белтъчно инженерство, до биообработка, все 
повече се улеснява от други технологични постижения. Нагласите относно 
приемливостта на съвременните биотехнологични инструменти обаче е въпрос на 
политически дебат, особено в напредналите страни. Затова образователните цели на 
този РО са да очертаят политическата рамка на процеса на приемливост, която се 
отразява сред цялата обществена нагласа за приемливост. Информацията е насочена 
към: 

- Регулаторната рамка на съвременните биотехнологии; 

- Секторната политика относно съвременните биотехнологии в областта на селското 
стопанство и храните, здравеопзването, енергията и промишлената преработка; 

- Управлението на връзките с природната среда; 

- Правата върху интелектуалната собственост и сигурността 

Цели 

 
 

При успешно завършване на този РО, обучаващите се ще могат да: 

- изразяват визията за основните регулаторни мерки и аспекти в развитието на съв-
ременните биотехнологии, техните продукти и услуги; 

- разпознават главните причини за подобряването на регулаторните рамки за съвре-
менните биотехнологии; 

- имат основни познания за секторните политики в областта на съвременните биотех-
нологии, посрещащи специфичните за тях нужди от регулация; 

- представят главните аргументи в дебата на високо равнище относно регулирането 
на храните, получени със способите на съвременните биотехнологии; 

- акцентират върху международните правни инструменти и регулаторни структури за 
биотехнологични приложения, свързани със здравеопазването и безопасността, 
международната търговия и използването на генетични ресурси; 

- познават и разбират политическите и екологичните фактори, които държат енергий-
ните въпроси непрестанно на дневен ред в политиката; 

- обяснят основните подходи за производство на биогорива от източници на биомаса 
и технологиите надолу по веригата; 

- познават прилагането на разпоредбите, които да действат като директни насърчи-
тели на по-чисти индустриални процеси; 

- познават основните регулаторни документи, свързани с управлението на 
отношенията с природната среда, правата върху интелектуалната собственост и 
сигурността. 

Знания & Умения 



 

 

 

• Умения за решаване на проблеми: вземане на решения, творческо мислене, 
аналитични, изследователски и интерпретативни умения 

• Комуникационни умения: добри вербални и писмени комуникационни умения. 

• Дигитални компетенции и умения: стратегическо търсене в мрежата и базите данни; 
анализ и представяне на данни; управление и съхранение на данни; цифрова 
комуникация; управление на мрежи и файлове. 

• Използване на медии: познания за принципите на подготовка и предаване на 
съобщения чрез медиите; способност за разработване на писмени и устни 
презентации 

• Лични умения: инициативност и независимост, организация на времето, добри устни 
и писмени комуникативни умения, работа в екип 

Самостоятелност & отговорност 

3.0 



 

 

 

 

 

 

OР7 

Ползи за околната среда от съвременните 
биотехнологични и ИКТ приложения 

Unit 1 BL: Възобновяема енергия: 
биотехнология за получаване на биогаз и 

биоетанол  



 

  

 

Опазването на околната среда е ключова тема за бъдещите поколения. Решаваща роля 
в това играят микроорганизмите и биотехнологичните подходи. В днешно време 
възобновяемата енергия играе важна роля за устойчивото развитие на обществото. 
Експлоатацията на възобновяема енергия може значително да допринесе за 
намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Следователно, насърчаването на 
иновативни приложения за възобновяеми източници и укрепването на пазара на 
възобновяема енергия ще допринесе за опазването на екосистемата чрез намаляване 
на емисиите на местно и глобално ниво. Това също ще допринесе за подобряване на 
условията на околната среда чрез намаляване на замърсяването на въздуха и 
парниковите газове, чрез замяната на конвенционалните горива с възобновяеми 
енергийни източници. Опазването на водните и почвените ресурси е друга основна 
тема за гарантиране на здравословна околна среда за бъдещите поколения. Поради 
тези причини, образователните цели на този ОР са да представи основите на 
социалната рамка по отношение на приемливостта на съвременните биотехнологични 
инструменти чрез: 

- дефинирането на устойчиви биоенергийни процеси, допринасящи за намаляване 
на зависимостта от изкопаеми горива; 

- използване на микробни процеси за реализиране на процеси за получаване на 
възобновяема енергия; 

- използване на микробни процеси за очистване на околната среда; 

- представяне на процеси, базирани на микроби в цикъла на биорафинериите. 

Цели 

 

След успешно завършване на този ОР, обучаващият се ще може да: 

- познава основните концепции за производството на възобновяема енергия в 
Европа; 

- знае кои микроорганизми могат да участват в производството на биогаз; 

- разбира потенциала за използване на биоетанол като биогориво и основните 
микроорганизми, използвани за производството на биоетанол (дрожди и 
бактерии); 

- разбира потенциала на микроорганизмите за обеззаразяване на замърсени места. 

- познава и разпознава основните предимства и проблеми на съвременните 
биотехнологии. 

Знания & Умения 



 

 

 

 

• Умения за решаване на проблеми: вземане на решения, творческо мислене, 

аналитични, изследователски и интерпретативни умения 

• Комуникационни умения: добри вербални и писмени комуникационни умения. 

• Дигитални компетенции и умения: стратегическо търсене в мрежата и базите 

данни; анализ и представяне на данни; управление и съхранение на данни; 

цифрова комуникация; управление на мрежи и файлове. 

• Използване на медии: познания за принципите на подготовка и предаване на 

съобщения чрез медиите; способност за разработване на писмени и устни 

презентации 

• Лични умения: инициативност и независимост, организация на времето, добри 
устни и писмени комуникативни умения, работа в екип 

•  

Самостоятелност & отговорност 

2.0 



 

 

 

 

 

 

OР7 

Ползи за околната среда от съвременните 
биотехнологични и ИКТ приложения 

Unit 2 AL: Възобновяема енергия: 
биотехнология за биогаз и биоетанол 

production 



 

 

 

 

 

 

 

 

Напредъкът в микробната биотехнология е толкова бърз през последните години, че е 
изключително важно да се задълбочи подготовката в областта. Новите технологии 
частично или изцяло заместиха по-старите и изискват ново обучение. Освен това, 
законодателството в цяла Европа направи необходими нови промени в областта на 
образованието. Учебниците не се актуализират и обучаващите се продължават да учат 
стара информация. Следователно, необходими са нови инструменти за обучение. 
Поради тази причина, образователните цели на този РО са да очертае нови теми, които 
обикновено не се разглеждат от конвенционалните учебни помагала. Предоставената 
информация е насочена към: 

- нови прозрения в производството на биогаз и биоетанол; 

- биопластмасите като нов устойчив начин за замяна на материали, получени от 
бензин; 

- нови, микробно-базирани технологии; 

- алтернативни стратегии за решаване на проблеми и борба с болестите по устойчив 
начин. 

Цели 

 

След успешно завършване на този ОР, обучаващият се ще може да: 

- Представя основната конфигурация на инсталацията и реактора за производство на 
биогаз (анаеробни реактори); 

- Познава и разработва основната конфигурация на инсталацията и реактора за 
производство на биоетанол (ферментатори, инокулирани с целевите организми); 

- Познава основните биопластмаси на пазара (пластмаси, получени от нишесте, PLA 
и PHB) и използването на биотехнологични инструменти за тяхното производство; 

- Разбира важността на изследването на почвената микробиота за оценка на 
здравето на почвата и как антропогенните фактори могат да повлияят на състава на 
почвената микробиота; 

- Разпознава новите приложения на базирани на микроби технологии, обсъжда 
значението на пчелите за баланса на екосистемата и как тяхното унищожаване 
може да бъде пагубно за околната среда и за селското стопанство 

- обсъжда нови технологии за поддържане на здравето на пчелите. 

Знания & Умения 



 

 

 

 

• Умения за решаване на проблеми: вземане на решения, творческо мислене, 

аналитични, изследователски и интерпретативни умения 

• Комуникационни умения: добри вербални и писмени комуникационни умения. 

• Дигитални компетенции и умения: стратегическо търсене в мрежата и базите 

данни; анализ и представяне на данни; управление и съхранение на данни; цифрова 

комуникация; управление на мрежи и файлове. 

• Използване на медии: познания за принципите на подготовка и предаване на 

съобщения чрез медиите; способност за разработване на писмени и устни 

презентации 

• Лични умения: инициативност и независимост, организация на времето, добри 
устни и писмени комуникативни умения, работа в екип. 

•  

Самостоятелност & отговорност 

3.0 



 

 

 

OР8 
Биоетика и модерна биотехнология 

Unit 1 BL: Биоетика в областта на генното 
инженерство, редактирането на генома и 

околната среда 



 

 

  

Този ОР се отнася до: 

(1) „генно инженерство“ в селското стопанство и производството на храни чрез 
обсъждане на (а) рисковете за безопасността за здравето и околната среда, които могат 
да възникнат по-специално в случай на освобождаване на генетично модифицирани 
организми (ГМО); и б) възможните рискове, свързани с консумацията на генетично 
модифицирани храни; 

(2) възможните етични проблеми, свързани с новия метод за “редактиране на генома” 
като прилагането на Crispr-Cas техниката за производство на нови лекарствени 
препарати или за генна терапия при хора; 

(3) философските основи на етиката за опазване на околната среда и природата, както  

(4) практическите задачи на екологичната етика, особено по отношение на защитата на 
правата на живот на нечовешки живи същества, от една страна, и уважителното и 
устойчиво отношение към природата като цяло, от друга. 

Цели 

След успешно завършване на този РО, обучаемите ще могат да: 

- разбират основните биоетични проблеми и разнообразните етични аргументи в 
областта на генното инженерство, 

- дискутират проблема с контрола или детекцията на освободените в околната среда 
генетично модифицирани организми (ГМО); 

- разбират рисковете за безопасността за здравето и околната среда, които могат да 
възникнат от генното инженерство; 

- коментират проблема с възприемането от потребителите, етикетирането на 
продуктите и химическата откриваемост на генетична модификация на 
селскостопански продукти; 

- интерпретират етичните аспекти на използването на методи за „редактиране на 
генома” (като Crispr-Cas-техниката) в отглеждането на растения и животни; 

- разбират възможното приложение на редактиране на генома в контекста на 
терапията на ембрионални линии; 

- признават бъдещите етични проблематични разработки в тази област в смисъл на 
„технологична оценка”; 

- разпознават различните предизвикателства, пред които трябва да се изправи 
екологичната етика в различните области на приложение („етика на ресурсите“, 
„етика на животните“ и „етика на природата“) 

- разбират различните нива, на които етичното отразяване на околната среда играе 
роля (философско, политико-правно и казуистично ниво) 

- коментират различните подходи в рамките на екологичната етика; и по-специално 
основното решение между (а) "антропоцентричен" и (б) "неантропоцентричен" 
възглед (като "патоцентричен" или "екоцентричен" подход); 

- признават значението на екологичното съзнание и етично отговорното поведение 
при работа с всички живи същества и екологични системи. 

Знания & Умения 



 

 

 

 

• Умения за решаване на проблеми: вземане на решения, творческо мислене, 

аналитични, изследователски и интерпретативни умения 

• Комуникационни умения: добри вербални и писмени комуникационни умения. 

• Дигитални компетенции и умения: стратегическо търсене в мрежата и базите 

данни; анализ и представяне на данни; управление и съхранение на данни; цифрова 

комуникация; управление на мрежи и файлове. 

• Използване на медии: познания за принципите на подготовка и предаване на 

съобщения чрез медиите; способност за разработване на писмени и устни 

презентации 

• Лични умения: инициативност и независимост, организация на времето, добри устни 
и писмени комуникативни умения, работа в екип. 

• Personal skills: initiative and independency, time management, good oral and written 

Самостоятелност & отговорност 

 

2.0 



 

 

 

 

OР8 

Биоетика и модерна биотехнология 

Unit 2 AL: Право и етика в областта на 
екологичната устойчивост 



 

  

 

Този ОР се отнася до: 

етичните аспекти при клонирането на животни за селското стопанство или за 

трансплантация на генетично модифицирани животински органи на хора в смисъла на 

ксенотрансплантация; 

(2) етичните и свързаните с това правни аспекти на синтетичната биология в смисъл на 

препрограмиране, оптимизиране или създаване на живи същества за селскостопански 

или фармакологични цели; 
(3) законовите изисквания за социално и екологично съвместимо поведение, което 
(например в икономиката) е в състояние да осигури опазването или възобновяването 
на природните ресурси; в този контекст се придава особено значение на (а) 
техническата осъществимост от една страна и (б) политическата приложимост на 
екологичните мерки от друга (балансиране на конфликти на интереси, финансиране на 
екологични мерки и контрол на спазването на законодателството в областта на 
околната среда); както и (4) законът (и етиката) на устойчивостта: В допълнение към (а) 
общите аспекти на устойчивите действия, този ОР се фокусира по-специално върху (б) 
примера за устойчиво управление на горите („смесени и непрекъснати гори“), в които 
се съчетават опазването на климата и видовете, интересите на промишленото 
използване на дървесината и биотехнологично базирани методи за отглеждане на 
растителни видове. 

Цели 

 

След успешно завършване на този ОР, обучаемите ще могат да: 

- разпознават възможните рискове за безопасността при производството на химери 
чрез клониране; 

- разбират човешко-етичните аспекти на ксенотрансплантацията на генетично 
модифицирани животински органи (проблема с недостига на органи за 
трансплантация, опасността от зоонози и др.); 

- представят етичните и свързаните с тях правни аспекти, отнасящи се до 
препрограмирането и оптимизирането на бактериите „отгоре надолу” или 
създаването на живи същества „отдолу нагоре”; 

- разбират възможните ефекти от "създаването на живот" върху отношението ни 
към живота като цяло (концепцията за живот, както и човешката природа и 
представата за себе си); 

- анализират различните правни въпроси, свързани с опазването на природата и 
опазването на видовете в смисъла на „биозакон”; 

- разбират предизвикателствата пред правното регулиране на измерванията с цел 
устойчиво взаимодействие между хората и природата; 

- разпознават противоречията между икономика и екология, които са 
регламентирани от закона; 

- разбират значението на закона за устойчивост на национално, както и на 
международно ниво. 

Знания & Умения 



 

 

 

 

• Умения за решаване на проблеми: вземане на решения, творческо мислене, 

аналитични, изследователски и интерпретативни умения 

• Комуникационни умения: добри вербални и писмени комуникационни умения. 

• Дигитални компетенции и умения: стратегическо търсене в мрежата и базите 

данни; анализ и представяне на данни; управление и съхранение на данни; цифрова 

комуникация; управление на мрежи и файлове. 

• Използване на медии: познания за принципите на подготовка и предаване на 

съобщения чрез медиите; способност за разработване на писмени и устни 

презентации 

• Лични умения: инициативност и независимост, организация на времето, добри устни 
и писмени комуникативни умения, работа в екип 

• Personal skills: initiative and independency, time management, good oral and written 

Самостоятелност & отговорност 

 

3.0 


