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І. А Н О Т А Ц И Я 

 

С дисциплината “Мениджмънт на аграрния бизнес” се акцентира, върху управленс-

ките аспекти на аграрния бизнес. Разглеждат се основните фактори за успех на съвре-

менния етап на развитие на аграрните фирми. Отделните теми са взаимосвързани по 

между си и знанията, които студентите придобиват са комплексни, последователни и 

логически свързани с най-важните аспекти на управлението в аграрната сфера на дей-

ност. 

На база на настоящата дисциплина студентите ще могат да се запознаят със 

същността, особеностите и етапите на мениджмънта на аграрната бизнес организа-

ция. Те ще придобият знания и умения в следните основни направления на аграрния мени-

джмънт: управление на поземлените ресурси; управление на техническите средства; уп-

равление на човешките ресурси; управление на финансовите средства, стратегическо 

управление в аграрната сфера, управление базирано на иновации и нови технологии, уп-

равление в областта на растениевъдите дейности и управление в областта на животно-

въдството, и др. При представяне на посочените теми вниманието се насочва към уп-

равленските аспекти на аграрния бизнес. Обхванати в учебната дисциплина са 

взаимоотношенията между мениджърите и персонала на аграрното предприятие, 

тяхната компетентност и мотивация за постигане на поставените цели.  

Дисциплината “Мениджмънт на аграрния бизнес”   е базисна и разглежда въпроси 

свързани с  управлението на агробизнеса, базирано на подходящия вид управленски 

стратегии, както и на специфичните управленски школи  приложими в аграрната сфера 

на дейност и намиращи отражение в съвремените аграрни фирми.Тя е изходна при избор 

на разработване на дипломни работи, а и при прилагане на комплексни знания в 

аграрната практика в последствие, тъй като тя обхваща всички управленски аспекти в 

агррната сфера на дейност и има широко приложение в практиката. В часовете по тази 

дисциплина студентите решават казуси, разработени на база практически примери за 

реално съществуващи аграрни бизнес организации, като с помощ на преподавателя те 

търсят възможностите за правилно решаване на проблема и излизане от 

неблагоприятната ситуация в която аграрната бизнес организация се намира или 

намират правилни стратегически решения с които да успеят да продължат възхода на 

аграрната организация. Дисциплината “Мениджмънт на аграрния бизнес”  е с широко 

практическо приложение и е една от базисните дисциплини в учебната програма на 

бакалаври в специалност “Аграрен бизнес” 
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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. 
Същност и особености на мениджмънта в аграрната 

бизнес организация. 
3 2  

2. 
Икономически школи и концепции в мениджмънта и 

приложението им в аграрния бизнес 
3 2  

3. 
Основни етапи и функции в процеса на управление на 

аграрната бизнес организация 
3 2  

4. Анализ на средата на аграрната бизнес организация 3 2  

5. 
Организационно-управленски структури в аграрния биз-

нес 
3 2  

6. 
Проявление на аграрния мениджмънт в различните ви-

дове организационно стопански форми 
3 2  

7. 
Оперативно и стратегическо управление в аграрния биз-

нес. 
3 2  

8. Управление на поземлените ресурси в аграрния бизнес 3 2  

9. Управление на човешките ресурси в аграрния бизнес 3 2  

10. Управление на техническите средства в аграрния бизнес 3 2  

11. Управление на финансовите ресурси в аграрния бизнес 3 2  

12. 
Информационен мениджмънт в аграрния бизнес, орга-

низация и система на контрол и контролинг в нея. 
3 2  

13. Мениджмънт на процесите в растениевъдството 3 2  

14. Мениджмънт на процесите в животновъдството 3 2  

15. 
Планиране и управление  на процесите в аграрния биз-

нес с диверсифицирани дейности  
3 2  

 Общо: 45 30  

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Решаване на казуси 4 40 

1.2. Изготвяне на курсов проект 1 65 

1.3.    

1.4.    

Общо за семестриален контрол: 5 105 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит  1 60 

 Общо за сесиен контрол: 1 60 

 Общо за всички форми на контрол: 6 165 
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