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І. А Н О Т А Ц И Я 

 

 Учебната дисциплина “Нетрадиционни дейности в селските райони” има теоре-

тико-приложен характер. Запознава студентите с по-широкия спектър на приложение 

на нетрадиционните дейности в селските райони, с цел по-пълното използване на мате-

риално-техническата база, природните дадености и работната сила в българските села. 

Учебната програма  е съобразена с изискванията на Европейската програма за развитие 

на селските райони и диверсифицирането на дейности в тях, с цел създаване и  разнооб-

разяване на заетостта.  Чрез настоящата дисциплина студентите бакалаври от специ-

алност „Аграрен бизнес” ще придобият знания, за по нетрадиционни източници на доход 

в селска среда, като развитие на неземеделски дейности, селски туризъм, занаятчийст-

во, преработване на продукция от земеделски произход с цел добавяне на стойност към 

нея, както и отговор на въпроса: как  могат да се осигурят допълнителни доходи на зае-

тите в аграрната сфера на дейност в селските райони на България.  

С настоящата учебна дисциплина се предлагат  нетрадиционни дейности в регионален, 

национален и глобален мащаб. Обосновава се необходимостта от развитието на зана-

ятчийска дейност на съвременния икономически етап от развитието на страната ни, 

определят се основните видове приложими практически занаяти и районите на тяхното 

развитие. Студентите се запознават с възможностите за първична и вторична прера-

ботка на селскостопанската продукция, с отглеждането на цветя и  билки, с развитие-

то на туристическа дейност в селските райони, както и с отглеждането на нетрадици-

онни за страната растения и животни. От дисциплината бакалаврите ще научат какви 

са различните формите и начини за реализация на тези дейности, както и географските 

райони подходящи за тяхното отглеждане и развитие в страната.Дисциплината е из-

ходна, както за разработване на дипломни работи, така също и за пряко приложение на 

придобитите знания и умения в практиката. Тя кореспондира с всички технологични, ор-

ганизационни и управленски дисциплини, преподавани в катедра аграрна икономика. 

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. 

1.1 

1.2 

1.3 

Икономика и организация на домашното стопанство: 

Определение за домашното стопанство; 

Капитал на домашното стопанство; 

Земята - важен фактор на производство; 

2 2  
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1.4 

1.5 

1.6 

Инвестиции в домашното стопанство; 

Организация на труда в домашното стопанство; 

Разходи, разпределение на доходите, икономическа ефек-

тивност. 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Нетрадиционни дейности в селското стопанство: 

Необходимост от реализиране на нетрадиционни дейнос-

ти в аграрната сфера; 

Условия за развитие на нетрадиционни дейности; 

Мотивация за развитие на нетрадиционни дейности; 

Класификация на нетрадиционните дейности в аграрната 

сфера. 

3 3  

3. 

3.1 

2.2 

3.3 

 

Отглеждане на нетрадиционни за България растения 

и животни: 

Наличие на условия за отглеждане на животни и растения 

от други държави и райони; 

Видове животни и растения за които има благоприятни 

условия за живот; 

Икономическа ефективност при отглеждането на нетра-

диционните застраната растения и животни. 

3 3  

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

Производство на екологично чиста селскостопанска 

продукция: 

Агроекологичен подход - същност, технологии; 

Търсене на екологично-чиста продукция на вътрешни и 

международни пазари; 

Изисквания към селскостопанската продукция 

3 3  

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Търговска дейност в селските райони: 

Необходимост от развитие на търговска дейност в 

селскостопанските райони; 

Организация на търговия в селските райони; 

Материална база на търговската дейност; 

Ценообразуване. 

3 3  

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

Първична и вторична преработка на селскостопанс-

ката продукция: 

Мелничарство и производни от него хлебни продукти; 

Винарство. Производство на бели и червени вина;  

Млекарство - икономическа ефективност и производни 

продукти; 

Производство на месни деликатеси; 

Популяризиране на местни хранителни продукти   

3 3  

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

Билкарство. Диви плодове. 

Класификация на билките и дивите плодове; 

Пазар на билки и диви плодове - цени, изкупуване, Вът-

решен и външен пазар; 

Организация и технология на събиране, обработка, съх-

ранение; 

Икономически резултати. 

3 3  

8. 

8.1 

8.2 

8.3 

Занаятчийство: 

Условия за развитие на занаятите; 

Видове занаяти; 

Пазар на занаятчийските произведения и услуги. 

4 4  

9. Селски туризъм: 6 6  
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9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

Мотивация за селски туризъм; 

Форми на селски туризъм; 

Организация и техника на обслужване при селския тури-

зъм - хотелиерство и расторантьорство; 

Организация на допълнителните услуги; 

Материално-техническата база на селския туризъм; 

Планиране на хранене в селския туризъм; 

Организация на краткотраен отдих в селски райони; 

Значение на инфраструктурата за развитието на туризма; 

Туризъм и околна среда. 

 Общо: 30 30  

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Разработване на курсов проект 1 60 

1.2.    

1.3.    

1.4.    

Общо за семестриален контрол: 1 60 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит (тест) 1 60 

 Общо за сесиен контрол: 1 60 

 Общо за всички форми на контрол: 2 120 
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