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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
Дисциплината “Предприемачество в агробизнеса” има за цел да даде знания по основни-

те въпроси на предприемачеството в аграрния сектор в условията на създаващото се пазарно 

стопанство. Основно място в курса е отделено на методологията на предприемаческия процес и 

предприемаческия анализ, отчитайки особеностите и характеристиката на селското стопанс-

тво. Разглеждат се специфичните форми на предприемаческата дейност, както и въпросите за 

разработване на предприемачески стратегии и предприемачески план. Представените предпри-

емачески модели и процедури по създаване на предприямачески стопанства дава възможности 

за интересни практикоприложни семинари по темите. 

Предлаганата теоретична част усъвършенства подхода и методологията на общата 

икономическа теория и акцентира върху специфичните функции, ролята и значението на предп-

риемача и предприемаческото поведение в икономическия процес. 

В съдържателен аспект се акцентира се както върху основни теоретични концепции на 

предприемачеството и неговите особености в аграрната сфера, така и на проблемите от ме-

тодически характер. Специално място е отделено на предприемаческите проекти и на казуси от 

практиката. 

Изучаването на дисциплината е условие за формирането на стратегически конкурентни 

предимства, постигане на нова фирмена култура и изграждане на предприемачески умения у 

студентите.  

Дисциплината „Предприемачество в агробизнеса“ се базира на изучаваните в предход-

ните курсове дисциплини „Основи на аграрния бизнес” и други специални дисциплини, изучавани в 

специалност „Аграрен бизнес“. 

 

 

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 

Тема първа. Предприемачеството като процес и наука. 5 3  

1.1. Същност на предприемачеството. Видове предприемачество.    

1.2. Фигура на предприемача и неговите функции.    

1.3. 
Дискусионни моменти при теоретичното представяне на 

предприемачедсия процес. 
   

Тема втора. Особености и специфика на аграрното предприема-

чество 
5 3  

2.1. 
Аграрното предприемачество като дял на производственото 

предприемачество 
   

2.2. Роля и функции на аграрното предприемачество    

2.3. Специфика и характерни черти    

2.4. 
Ретроспективен преглед на аграрното предприемачество (1890 – 

1941 г.) 
   

2.5. Критерии за наличие на предприемачество    

Тема трета: Предпоставки и условия за развитие на предприема-

чеството в аграрната сфера 
5 3  

3.1. 
Наличие на ресурси, среда и предприемачески потенциал за еко-

бизнес 
   

3.2. Институционална и административна среда на  предприемачест-    
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во в агробизнеса 

3.3. 

Финансово-кредитни механизми, европейски програми и мерки 

за насърчаване на екологичните дейности и развитие на бизнес 

проекти 

   

3.4. 
Регионални предпоставки за поява и развитие на аграрно предп-

риемачество 
   

Тема четвърта. Предприемачески процес в аграрната сфера 5 3  

3.1. Предпоставки за развитие на аграрното предприемачество    

3.2. Фактори и условия за аграрно предприемачество    

3.3. Предприемачески анализ    

3.4. 

Идентификация и оценка на възможностите. Избор на продукта 

или услугата. Анализ на вътрешната и външната среда. Оценка 

на ресурсите 

   

Тема пета. Методология на предприемачеството. Предприемачес-

ки процес 
5 3  

4.1. Фаза “предстартов период”. Методи за генериране на идеи.    

4.2. 

Предприемачески прозорци. Предприемачески анализ. 

Фаза “стартов период”. Комбиниране на основните фактори и 

ресурси за реализиране на предприемаческата идея. Регистраци-

онен режим 

   

4.3. 

Фаза “следстартов период”. Предприемаческо управление и мо-

ниторинг. Предприемачески стратегии и приложението им в аг-

рарната сфера. 

   

Тема шеста. Разработване на предприемачески план 5 3  

5.1. Същност и елементи на предприемаческия план    

5.2. Методика за разработване на предприемаческия план    

5.3. 
Връзка между предприемаческия план и технологичната карта в 

растениевъдството 
   

Тема седма. Институционализация на предприемаческата дейност 4 3  

6.1. 

Видове институции (държавни и регионални) свързани с предп-

риемаческата дейност в агробизнеса: регулиращи; консултира-

щи; подпомагащи (финансиращи, субсидиращи и др.) 

   

6.2. 
Връзка между институциите и формата на аграрна преприема-

ческа дейност. 
   

Тема осма. Планиране и прогнозиране на резултатите от предпри-

емачеството 
4 3  

7.1. 
Фактори за успех и причини за провала в предприемаческата 

дейност 
   

7.2. Пътя към провала. Възможности за прогнозиране на провала    

Тема девета. Икономически и социални аспекти на аграрното 

предприемачество 
3 3  

8.1. 
Социални и икономически резултати от аграрната предприема-

ческа дейност 
   

8.2. Начини за оценка на резултатите. Баланс на загуби и печалби    

Тема десета. Практика на аграрното предприемачество 4 3  

9.1. Предприемачески модел на аграрни стопанства    

9.2. 
Организационно-стопански форми за осъществяване на предп-

риемачеството в аграрното производство 
   

9.3. 
Лимитиране на предприемаческия модел с потенциалните въз-

можности за иновации 
   

9.4. Процедура по създаване на предприемаческите стопанства    

 Общо: 45 30  
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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. Текущ контрол 

- тест със смесени (отворени и затворени) въпроси 

1 40 

1.2. Курсов проект 1 45 

Общо за семестриален контрол: 2 85 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит – класически писмен изпит с 2 въпроса и тест със затво-

рени въпроси и задачи. 

1 80 

 Общо за сесиен контрол: 1 80 

 Общо за всички форми на контрол: 3 165 
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