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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
В дисциплината „Управление на поземлените ресурси“ се разглеждат въпроси, свързани с 

устойчивото управление на поземлените ресурси в тесен и в широк смисъл. В тесен смисъл този 

процес касае действително ползване на земята от населението на определена територия и се 

свързва с определянето на оптималната инфраструктура на равнище отделна териториална 

единица, което следва да бъде добросъвестно. В широк смисъл, устойчивото управление на по-

землените ресурси се свързва с приложението на процеса на планиране на земеползването, при 

съгласие между или с директното участие на заинтересованите страни (собственици, ползва-

тели, правителствени, неправителствени организации и др.).  

С изучаването на учебната дисциплина „Управление на поземлените ресурси“ студентите 

от специалност „Аграрен бизнес“ придобиват необходимите теоретични и практически знания, 

за да могат да: познават принципите на концепцията за устойчиво развитие на поземлените 

ресурси, която обвързва управлението и запазването на естествената ресурсна база (в т.ч. зе-

мя, вода, растителни и животински популации) с внедряването на технологичните и институ-

ционални промени, при постигане и запазване на удовлетвореността на човешките потребности 

на настоящото и бъдещите поколения; познават икономическите и правните аспекти на управ-

лението на поземлената собственост; познават категориите защитени зони и принципите при 

разработване на екологични оценки. 

Дисциплината „Управление на поземлените ресурси” формира умения за: практическо 

приложение на принципите на устойчивото развитие на поземлените ресурси на различните 

равнища на управление; класифициране и докумнетиране на информацията за поземлените ре-

сурси (в т.ч. разработват баланси на различните равнища на управление на поземлените ресур-

си); оценяване пригодността на земята за земеполване и разработване на пазарни оценки на зе-

мята. 

Дисциплината „Управление на поземлените ресурси” се базира на изучаваните в предход-

ните курсове дисциплини  „Икономика на околнатат среда“, „Основи на аграрния бизнес“, „Ор-

ганизация и технологии в растениевъдството“ и др. Натрупаните знания са основа за изучаване 

на икономически дисциплини в специалността като: „Аграрен маркетинг“, „Предприемачество 

в агробизнеса“, „Мениджмънт в аграрния бизнес“, „Диагностика в агробизнеса“ 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 

Тема 1. Земята като природен ресурс, производствен фактор и 

актив в аграрната сфера 
3 2  

1.1. Същност на понятието ,,земя” и функции на земята    

1.2. Характеристики на земята като производствен фактор и актив    

1.3. Значение на земята за развитие на аграрния сектор    

1.4. Видове поземлени ресурси в аграрната сфера    

Тема 2. Същност и етапи на управление на поземлени ресурси  3 2  

2.1. Същност на земеползването в аграрната сфера    

2.2. 
Обхват на управлението на поземлените ресурси и на поземле-

ната политика в аграрната сфера  
   

2.3. Равнища на управление на поземлените ресурси     

Тема 3. Икономически и правни аспекти на поземлената собст-

веност 
3 2  

3.1. Същност и обхват на понятието на “собственост”     

3.2. 
Икономическо значение на законово дефинираните и защитени 

права върху поземлената собственост 
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3.2. 
Правно регулиране на собствеността и поземлените отношения 

в България 
   

Тема 4. Класификация и документиране на информацията за по-

землените ресурси 
3 2  

4.1. Кодове и класификатори на териториите и поземлените имоти    

4.2. Баланси, регистри и справки с информация за земята    

4.3. Карти и скици с информация за поземлените ресурси    

Тема 5. Комасацията в управлението на поземлените ресурси  3 2  

5.1. Същност на комасацията и принципи при провеждането й    

5.2. Подходи и методи за комасация    

5.3. Обхват и процедура на пилотните проекти за комасация    

5.4. 
Оценка на възможностите за реализация на проекти за комаса-

ция 
   

Тема 6. Същност, етапи и подходи на оценяването на земеделс-

ката земя  
5 3  

6.1. Цена и стойност на земеделската земя    

6.2. 
Икономическа същност, значение и принципи на оценката на 

земеделската земя 
   

6.3. Етапи в процеса на оценяване на земята    

6.4. Фактори, въздействащи върху стойността на земеделската земя    

6.5. Подходи и методи за оценка на земеделската земя    

Тема 7. Оценка на пригодността на поземлените ресурси за земе-

ползване. бонитация на земята  
3 2  

7.1. 
Същност и основни подходи при оценяване на пригодността на 

земята за земеползване 
   

7.2. Бонитетна оценка на земеделската земя в България    

Тема 8. Нормативни цени на земеделската земя в българия  5 3  

8.1 
Определяне на цени на земеделските земи, съгласно Наредба за 

реда за определяне на цени на земеделски земи 
   

8.2 
Данъчна оценка на земята (съгласно Закона за местни данъци и 

такси) 
   

Тема 9. Пазарен подход и методи за оценка на земеделската земя 5 3  

9.1. Метод на сравнимите продажби    

9.2. Метод на пазарните множители    

9.3. Метод на достъпността    

Тема 10. Подход по приходите при оценката на земеделската зе-

мя  
3 2  

10.1. Икономическа същност на подхода по приходите     

10.2. Стойност на парите във времето. Обща характеристика    

10.3. 
Рентата или арендата като база за определяне на 208 

стойността на земеделската земя 
   

10.4. 
Основни методи за определяне на стойността на земята при 

подхода по приходите 
   

Тема 11. Оценяване на трайни насаждения  3 2  

11.1. Трайните насаждения като дълготраен биологичен актив    

11.2. 
Създаване и изхабяване на трайни насаждения. Оценка на 

състоянието на трайните насаждения 
   

11.3. 
Същност на амортизационните отчисления и методи за уста-

новяването им 
   

11.4. Оценка на трайни насаждения    

Тема 12. Пазарът на земелска земя в управлението на поземле-

ните ресурси 
3 2  

12.1. Същност и характерни особености на пазара на земеделска    
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земя  

12.2. Арендуване на земя    

12.3. 
Фактори, въздействащи върху ефективността и развитието на 

пазара на земеделска земя 
   

12.4. Оценка на пазара  на земеделска земя    

Тема 13. Информационни системи за земята 3 2  

13.1. Същност на информационните системи за земята    

13.2. Географски информационни системи    

13.3. Информационна система за кадастър и имотен регистър    

 Общо: 45 30  

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Задание  1 45 

1.2. Електронен тест 1 30 

Общо за семестриален контрол: 2 75 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит (тест) 1  

 Общо за сесиен контрол: 1 60 

 Общо за всички форми на контрол: 3 135 
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50. Европейски стандарти за оценяване. Електронен документ, http://private.ciab-

bg.com/uploads/common/ag865nhr4kmxc209.pdf 

51. Камара на независимите оценители в България, www.ciab-bg.com  

52. Кодекс за професионална етика. Електронен документ, http://private.ciab-

bg.com/uploads/common/7w2stzb91gk3jm6n.pdf 

http://www.nsi.bg/
http://niva.bg/
http://private.ciab-bg.com/uploads/common/ag865nhr4kmxc209.pdf
http://private.ciab-bg.com/uploads/common/ag865nhr4kmxc209.pdf
http://www.ciab-bg.com/
http://private.ciab-bg.com/uploads/common/7w2stzb91gk3jm6n.pdf
http://private.ciab-bg.com/uploads/common/7w2stzb91gk3jm6n.pdf
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53. Международни стандарти за оценяване. Електронен документ, http://private.ciab-

bg.com/uploads/common/961fh8s023zbyctd.pdf 

54. Национална мрежа за земеделска земя, http://www.zemi.bg/ 

55. Пазар на земеделската земя по начин на трайно използване и по категории за почвено 

плодородие на земята, http://www.nsi.bg/ 

56. Промени и допълнения на Международните Стандарти за Оценяване 2013 г. спрямо 

Международните Стандарти за Оценяване 2011 г. Електронен документ, http://private.ciab-

bg.com/uploads/common/qdf9wgkhay6n0142.pdf 

57. Система за Агропазарна Информация (САПИ), http://sapi.bg/ 

58. Устав на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ). Електронен доку-

мент, http://private.ciab-bg.com/uploads/common/2rw4zd3f7pa8bthc.pdf 

http://private.ciab-bg.com/uploads/common/961fh8s023zbyctd.pdf
http://private.ciab-bg.com/uploads/common/961fh8s023zbyctd.pdf
http://www.zemi.bg/
http://www.nsi.bg/
http://private.ciab-bg.com/uploads/common/qdf9wgkhay6n0142.pdf
http://private.ciab-bg.com/uploads/common/qdf9wgkhay6n0142.pdf
http://sapi.bg/
http://private.ciab-bg.com/uploads/common/2rw4zd3f7pa8bthc.pdf

