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ИКОНОМИЧЕСКИ   УНИВЕРСИТЕТ  -   В А Р Н А  

Ф А К У Л Т Е Т   „ С Т О П А Н С К И “  

КАТЕДРА  „АГРАРНА ИКОНОМИКА“  

 
Приета от ФС (протокол №/ дата):  УТВЪРЖДАВАМ: 

Приета от КС (протокол №/ дата): Декан: 

(доц. д-р Денка Златева) 

 

              

 

 

                У  Ч  Е  Б  Н  А      П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: “УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ РЕСУРСИ В 

АГРОБИЗНЕСА”; 

ЗА СПЕЦ: „Аграрен бизнес“; ОКС „бакалавър“  

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 3;  СЕМЕСТЪР: 6;  

ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 210 ч.; в т.ч. аудиторна  75 ч. 

КРЕДИТИ: 7 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН 
 

 

       ВИД  УЧЕБНИ  ЗАНЯТИЯ 
ОБЩО(часове) 

СЕДМИЧНА 

НАТОВАРЕНОСТ 

(часове) 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 

 т. ч. 

 ЛЕКЦИИ 

 УПРАЖНЕНИЯ (семинарни занятия/  

лабораторни упражнения) 

 

ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

 

 

45 

30 

 

 

135 

 

 

3 

2 

 

 

- 

              

 

 

      Изготвили програмата: 

1.  ………………………………….. 

 (доц. д-р Мария Станимирова) 

 

2.  …………………………………… 

                                                 (гл. ас. д-р Павлина Иванова) 

 

3. …………………………………… 

                                                 (гл. ас. д-р Дамян Киречев) 

 

 

                     Ръководител катедра: ………………………………….. 

                                  „Аграрна икономика“  (доц. д-р Мария Станимирова) 
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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
В дисциплината „Управление на поземлените ресурси в агробизнеса“ се разглеждат въп-

роси, 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 уп-

равление на поземлените ресурси се свързва с приложението на процеса на планиране на зе-

меползването, при съгласие между или с директното участие на заинтересованите страни (соб-

ственици, ползватели, правителствени, неправителствени организации и др.).  

С изучаването на учебната дисциплина студентите от специалност „Аграрен бизнес“ 

придобиват необходимите теоретични и практически знания, за да могат да: познават принци-

пите на концепцията за устойчиво развитие на поземлените ресурси, която обвързва управлени-

ето и запазването на естествената ресурсна база (в т.ч. земя, вода, растителни и животински 

популации) с внедряването на технологичните и институционални промени, при постигане и за-

пазване на удовлетвореността на човешките потребности на настоящото и бъдещите поколе-

ния; познават икономическите и правните аспекти на управлението на поземлената собстве-

ност; познават категориите защитени зони и принципите при разработване на екологични 

оценки. 

Дисциплината формира умения за: практическо приложение на принципите на устойчи-

вото развитие на поземлените ресурси на различните равнища на управление; класифициране и 

документиране на информацията за поземлените ресурси (в т.ч. разработват баланси на раз-

личните равнища на управление на поземлените ресурси); оценяване пригодността на земята за 

земеползване и разработване на пазарни оценки на земята. 

Дисциплината „Управление на поземлените ресурси в агробизнеса” се базира на изучава-

ните в предходните курсове дисциплини  „Икономика на околната среда“, „Основи на аграрния 

бизнес“, „Организация и технологии в растениевъдството“ и др. Натрупаните знания са основа 

за изучаване на икономически дисциплини в специалността като: „Аграрен маркетинг“, „Предп-

риемачество 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 зе-

меползване. 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 60 

 Общо за сесиен контрол: 1 60 

 Общо за всички форми на контрол: 3 135 
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