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І. А Н О Т А Ц И Я 

 

Обучението по дисциплината“Аграрна политика“ цели да запознае студентите 

със същността и обхвата на политическите процеси в аграрната сфера, техните цели и 

резултати в исторически и съвременен аспект.Съвременният бизнес в която и да е об-

ласт от стопанската практика не може да се развива успешно, ако не се управлява чрез 

разработване и прилагане на политически средства и лостове. 

Обучението по дисциплината е базирано на разбирането, че Европейската общ-

ност, като сложно образование в общественото развитие се нуждае от обща политика 

и най-вече в аграрния сектор, тъй като този сектор има голямо социално, икономическо 

и стратегическо значение за общността. Тя има за цел  по-задълбоченото изучаване не 

само на теоретичните основи, закони, закономерности и принципи на аграрната поли-

тика, но също така и инструментариума, механизмите на протичане на конкретните 

видове политики в страните и отделните стопански образования в тях. Студентите ще 

изградят разбиране и  по-задълбочени знания за същността и особеностите на действа-

щите аграрни политики в страните от ЕС. Специално внимание в курса е отделено на 

ценовата, данъчната, кредитната, инвестиционната, външнотърговската и други по-

литики на европейско и национално равнище. 

Предвид кризисните процеси в Света, Европа и страните от общността се отде-

ля внимание на вижданията за процесите свързани с продоволствието на населението, 

екологичното производство и подпомагането им в рамките на съюза, чрез които се цели 

да се формират у студентите умения за интегрирането на аграрната политика с соци-

алните политики и политиките на различни общности. 

Дисциплината „Аграрна политика” се базира на изучаваните в специалност „Аг-

рарен бизнес“ на ОКС“Бакалавър“  дисциплини като  „Основи на аграрния биз-

нес“,„Международен агробизнес” и др.  

 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ 

БРОЙ ЧАСОВЕ 

Л СЗ ЛУ 

1. 
Тема първа. Създаване и развитие на аграрната политика 

в ЕС. 

5 3  

1.1. 
Създаване на Европейската общност, развитие и разширява-

не. 

   

1.2. Особености на селското стопанство    

1.3. 
Селското стопанство и необходимост от намеса в неговото 

развитие 

   

1..4. 
Общата аграрна политика и особености на изграждането и 

развитието й – същност, цели и задачи. 

   

2. 
Тема втора. Принципи, закономерности и тенденции в 

развитието на общата аграрна политика 

5 3  

2.1. 
Ролята на земеделието като инструмент използван за решава-

не основните проблеми на обществото 

   

2.2. Основни принципи на общата аграрна политика    
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2.3. 
Тенденции и закономерности в развитието на общата аграрна 

политика на ЕС 

   

2.4. Глобализацията и аграрната политика в ЕС.    

3 Тема трета. Механизми на общата аграрна политика 5 3  

3.1. Система на общи цени    

3.2. Система за външна защита на земеделските и аграрни стоки    

3.3. Обща организация на пазарите    

3.4. 
Механизми за ограничаване производството на земеделски и 

аграрни стоки. 

   

4. 
Тема четвърта. Финансиране и гарантиране на селското 

стопанство 

5 3  

4.1. Европейски фонд за финансиране и гарантиране    

4.2. Субсидиране на селското стопанство    

4.3. 
Директно поддържане доходите на селскостопанските произ-

водители 

   

4.4. Монетарна интеграция в ЕС    

5. 
Тема пета. Структурна политика и управление на селско-

то стопанство в ЕС 

5 3  

5.1. Същност на структурната аграрна политика    

5.2. 
Същност и особености на структурните промени в страните 

от ЕО 

   

5.3. Структура на управление на ЕО    

5.4. 
Органи и институции в Европейската общност по прилагане-

то на общата аграрна политика 

   

6. Тема шеста. Регионална политика 5 3  

6.1. Развитие на селските общности и земеделските райони    

6.2. 
Особености и сравнителни предимства на отделните региони 

в развитието на растениевъдството и животновъдството. 

   

7. Tема седма. Екологична селскостопанска политика 3 3  

7.1. Общи мероприятия и действия за опазване на околната среда    

7.2. 
Политика на съчетаване конвенционалното и органичното 

земеделие 

   

8. 
Тема осма. Проблеми и насоки в развитието на аграрната 

политика на Европейския съюз 

4 3  

8.1. 
Тенденции и проблеми на икономическия растеж в ЕО и от-

делните страни 

   

8.2. Търговската политика и продоволствието на населението    

8.3. Необходимост от реформиране на ОАП    

8.4. Реформиране на ОАП до и след 1992г.    

8.5. Бъдеще на общата аграрна политика    

9. 
Тема девета. Политика на присъединяване на други стра-

ни към ЕС 

4 3  

9.1. Разширяване на ЕС на Изток    

9.2. Рискове за присъединяваните и присъединяващите се към ЕС    

9.3. Предимства за участниците в ОАП    

9.4. 
Политика на подкрепа на селското стопанство в България от 

страна на ЕС 

   

10. 
Тема десета. Аграрна политика на други икономически 

общности 

4 3  

10.1 Аграрна политика на ОЕСП    

10.2. Аграрна политика на ЦЕФТА    
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ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Домашна работа- писмена по зададена  конкретна тема 1 60 

1.2. Тест  1 45 

Общо за семестриален контрол: 2 105 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит (тест и писмен изпит по два въпроса) 1 60 

 Общо за сесиен контрол: 1 60 

 Общо за всички форми на контрол: 3 165 
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