
ВЪПРОСНИК 

за комплексен държавен изпит на специалност „Аграрен Бизнес“ 

за придобиване на Образователно квалификационна степен 

„БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА“ 

Въпрос 1.Вегетационни фактори в земеделието.  

Същност, видове, характеристики и взаимодействия между факторите. Методи и мероприятия за 

регулиране на вегетационните фактори. Закон за минимума, максимума и оптимума. Закон за 

намаляващия добив. 

Въпрос 2.Системи на земеделие.  

Същност, развитие и характерни черти на системите на земеделие. Системи за обработка на почвата. 

Значение на обработката на почвата. Агротехнически изисквания и технологични процеси при 

различните видове обработка на почвата. 

Въпрос 3.Механизация и автоматизация на производствените процеси в земеделието. 

Особености на използването на машините в селското стопанство. Селскостопански производствени 

процеси. Комплексна механизация,системи машини и поточно производство в земеделието. Показатели 

за ефективност на комплексната механизация. 

Въпрос 4.Енергетични средства и машинно-тракторни агрегати в селското стопанство. 

Видове и класификация на енергетичните средства и селскостопанските работни машини. Машинно-

тракторни агрегати, съставяне, видове, определяне броя на машините в агрегата. Показатели за 

ефективно използване на агрегатите. 

Въпрос 5.Механизация на прибирането на реколтата в селското стопанство.  

Видове прибираща техника, основни технологични процеси, агротехнически изисквания. Поточност при 

прибирането на реколтата от зърнени култури. 

Въпрос 6.Капитал и имущество на аграрното предприятие. 

Определяне на потребностите от капитал и източниците за тяхното осигуряване. Собствен и заемен 

капитал. Кръгооборот и оборот на капитала. 

Въпрос 7. Дълготрайни активи на аграрното предприятие. 

Същност, състав и структура. Изхабяване и възстановяване. Методи за определяне на амортизационни 

отчисления. Основни пътища за по-пълно използване на ДА. Анализ на степента и ефективността на 

тяхното използване. 

Въпрос 8. Икономическа характеристика, състав и структура на краткотрайните активи в 

аграрното предприятие. 

Оценяване и видове оценки на КА. Управление на оборотния капитал (видове материални запаси и 

нормиране на производствените запаси). Оборот и кръгооборот на КА. Показатели и фактори за 

ускоряване обращаемостта на КА. 

Въпрос 9. Обща характеристика, състав, структура и класификация на разходите в 

аграрното предприятие. 

Показатели за измерване на ефективността на разходите. Връзка между технологичното равнище и 

разходите за производство.Особености при отчитането на разходите и калкулирането на себестойността 

в селското стопанство. 

Въпрос 10. Същност и видове себестойност на аграрната продукция. 

Калкулиране на себестойността. Основни фактори и резерви за оптимизиране себестойността и 

разходите на аграрното предприятие. 



Въпрос 11. Приходи, доходи и печалба на аграрното предприятие. Формиране на 

приходите и доходите от селскостопанска продукция. 

Печалба, излишък и механизми на разпределение. Максимизация на печалбата чрез производствените 

функции. Разпределение на дохода в земеделските кооперации. 

Въпрос 12. Технологични решения за отглеждането на полски култури (основна 

земеделска култура по избор). 

Стопанско значение и добиви на земеделска култура. Ботанически особености и биологични изисквания 

към средата. Агротехнически мероприятия за отглеждането на земеделска култура. 

Въпрос 13. Технологични решения в отглеждането на зеленчуци. 

Значение и особености на зеленчукопроизводството. Агротехнически мероприятия за отглеждането на 

зеленчукови култури. Технологични решения за отглеждането на зеленчукова култура (по избор). 

Въпрос 14. Технологични решения в отглеждането на трайни насаждения. 

Значение и особености на трайните насаждения. Агротехнически мероприятия за създаването на трайни 

насаждения. Агротехнически мероприятия при отглеждането на трайни насаждения (овощна култура 

или лозя, по избор). 

Въпрос 15. Възпроизводствени процеси в животновъдството.  

Основни въпроси на размножаването на селскостопанските животни. Методи на развъждането. 

Въпрос 16. Продуктивност и продуктивни направления в животновъдството. 

Видове продуктивност на селскостопанските животни. Фактори влияещи върху продуктивността. 

Контрол на продуктивните качества на селскостопанските животни 

Въпрос 17. Технологични решения за отглеждането на селскостопански животни (на 

примера на въдство по избор). 

Стопанско значение и биологични основи. Породни направления. Състав и структура на стадото. 

Фуражи и хранене за различните категории животни. Технологични решения за отглеждането  на 

различните категории животни. 

Въпрос 18. Земеделска производствена система, същност и механизми на функциониране.  

Основни принципи на организацията на производството в агробизнеса. Форми на обществена 

организация на производството и видове специализация на аграрните предприятия. 

Въпрос 19.Организация на производствено-стопанската дейност на аграрните 

предприятия.  

Видове производствени и стопански процеси. Организация на снабдяването със средства за 

производство. 

Въпрос 20. Разделение и форми на организация на труда в агробизнеса.  

Организация на работното време и основните работни процеси. Баланс на работната сила в аграрното 

предприятие. 

Въпрос 21.Организация на нормирането на труда в растениевъдството и 

животновъдството. 

Методи за разработване на трудови норми в агробизнеса, етапи на нормирането и способи за 

наблюдение и измерване на разходите на работно време. 

Въпрос 22. Организация на производството на продукти в растениевъдтството.  

Организация на територията, производствена програма. Организационно-технологични карти в 

растениевъдството. Същност и методика на разработване. 

Въпрос 23. Маркетингова среда и маркетингова система в аграрната сфера 

Подсистеми на маркетинговата система в агробизнеса - производствена, потребителска, регулираща и 

разпределителна подсистема. Елементи на вътрешната и външната маркетингова среда. Подходи и 

методи за анализ на средата. 



Въпрос 24. Особености на пазарите на аграрни продукти и тяхното разработване 

Класификация на пазарите на аграрни продукти. Типове пазарни структури в агробизнеса. Особености 

на търсенето на аграрни продукти на потребителския и на индустриалния пазар. Показатели за анализ на 

пазара на аграрни продукти. Модели за прогнозиране на пазара на аграрни продукти. Процес на 

разработване на аграрните пазари. 

Въпрос 25. Управление на аграрни продукти 

Същност и класификация на аграрните продукти. Елементи и характеристики на продуктовия микс. 

Жизнен цикъл на аграрните продукти. Методи за анализ на продуктовия портфейл. Етапи при създаване 

на нови продукти.  

Въпрос 26. Маркетингова информационна система (МИС) и маркетингови проучвания в 

аграрната сфера 

Структура на МИС. Класификация и изисквания към маркетинговата информация в аграрната сфера. 

Видове информация и информационни източници. Маркетингови проучвания в аграрния сектор: етапи; 

подходи и методи за събиране на данни. 

Въпрос 27.Дистрибуционни системи в аграрната сфера 

Същност и значение на дистрибуционната политика в аграрната сфера. Дистрибуционни канали и 

посредници при реализацията на аграрни продукти. Стратегии за дистрибуция на аграрни продукти. 

Пазарни институции при реализацията на аграрни продукти. 

Въпрос 28. Организационно-управленскиструктури в аграрната сфера. 

Линеен тип на управление. Функционален тип на управление. Линейно щабна форма на управление. 

Проектнаматрична форма на управление. Предимства и недостатъци на отделнитеформи на управление 

Въпрос 29. Оперативно и стратегическо управление в аграрната сфера. 

Същност и възникване на оперативното и стратегическо управление. Видове стратегически анализ и 

избор на стратегии за развитие на аграрния бизнес. 

Въпрос 30. Същност на стратегията.Видове стратегии и тяхното приложение в аграрния 

бизнес.Основни типове и подвидове управленски стратегии на организационно, бизнес и функционално 

ниво. 

Въпрос 31. Планиране и управление на процесите в растениевъдството и 

животновъдството. 

Методически стъпки за съставяне на бизнес план за растениевъдно или животновъдно производство. 

Управление на процесите в растениевъдството и животновъдството. 

Въпрос 32. Планиране  и  управление напроцесите в аграрно стопанство 

сдиверсифицирана дейност. 

Развитието на аграрния бизнес, чрез диверсификация на дейности. Планиране  и  управление на аграрно 

стопанство с приоритетна растителна или животновъдна насоченост. 

Въпрос 33. Иновационен процес в аграрния бизнес 

Същност на иновационния процес в аграрното предприятие. Фази на иновационния процес в аграрното 

предприятие. Основни причини за спецификите на иновационния процес в различните производства и 

дейности в сферата на аграрния бизнес. Видове иновации. 

Въпрос 34. Иновационен потенциал на аграрното предприятие 

Същност и оценка на иновационния потенциал на производителите на диференцирани хранителни 

продукти. Иновационен потенциал на земеделските производители, които произвеждат масова 

селскостопанска продукция – фактори и възможности за оценка. 

Въпрос 35. Създаване на идеи за иновации в аграрния бизнес 

Източници на идеи за иновации – вътрешни и външни. Методи за търсене на идеи за иновации: 

аналитични и неаналитични методи; проблемен анализ при създаване на идеи за иновации;  анализ на 



съществуващите пропуски (GAP-анализ); подходите „странично търсене“ и „случайно влизане“ при 

генерирането на идеи за иновации в агробизнеса. 

Въпрос 36. Оценка и подбор на идеи за иновации в агробизнеса 

Етапи и критерии за оценка и подбор. Примерни критерии за задължителни условия, на които следва да 

отговаря идеята за иновация. Примерни критерии за оценка на привлекателността на идеите. Методи за 

оценка и подбор на идеите за иновации. 

Въпрос 37. Трансфер на технологии и дифузия на иновации в аграрния бизнес 

Същност на трансфера на технологии в агробизнеса. Търговски и нетърговски трансфер. Същност на 

дифузията на иновации в агробизнеса. Видове рецепиенти според скоростта на възприемане на 

иновацията. Фактори на дифузията на иновации в агарния бизнес. 

Въпрос 38. Предприемаческа дейност в агробизнеса. 

Поява и историческа ретроспекция на предприемачеството. Основни възгледи и теории за 

предприемачеството. Предприемачеството и МСП. Предприемачески доход.Фактори и индикатори на 

предприемаческата дейност в агробизнеса. 

Въпрос 39. Особености на предприемачестово в аграрната сфера. 

Същност на аграрното предприемачество и профил на предприемача. Сравнителна характеристика на 

аграрното предприемачество. Класификация на аграрното предприемачество. Предпоставки за развитие 

на аграрното предприемачество в България. 

Въпрос 40. Предприемачески процес. 

Същност и съдържание на предприемаческия процес. Фази и етапи на предприемаческия процес в 

аграрната сфера. Съдържание и цели на предприемаческия план. Локализация и регистрационен режим. 

Мониторинг и управление на предприемаческата дейност. 

Въпрос 41. Предприемачески прозорци и предприемачески стратегии в агробизнеса. 

Същност и видове предприемачески прозорци. Традиционни предприемачески стратегии. 

Предприемачески стратегии в условията на преход към пазарна икономика. 

Въпрос 42. Подходи, модели и форми на предприемачеството в аграрната сфера. 

Копенхагески модел, Модел на Бърч, Факторна рамка на Купър и еклектично предприемачество. 

Същност и видове франчайзинг. Приложение на франчайзинга като предприемачески подход в 

аграрната сфера. Значение на клъстерния подход за развитието на предприемачеството в регионален 

план. 

Въпрос 43. Определяне на потребностите, набиране и подбор на човешки ресурси в 

аграрния бизнес. 

Определяне на потребностите от човешки ресурси. Набиране на човешки ресурси в организацията. 

Подбор на човешки ресурси. Фактори, влияещи върху подбора на човешки ресурси. Процедури и 

техники за подбор. 

Въпрос 44. Трудови правоотношения в аграрния бизнес. 

Същност на трудовите отношения. Наемане на персонал в аграрния бизнес. Освобождаване на 

персонала. 

Въпрос 45. Стимулиране и мотивиране на човешките ресурси в аграрния бизнес. 

Система за стимулиране на човешките ресурси. Същност и видове мотивация.Мотивационни теории. 

Мотивационни подходи в организацията. 

Въпрос 46. Здравословни и безопасни условия на труд в аграрния бизнес. 

Същност на безопасните и здравословни условия на труд. Система за управление на здравословните и 

безопасни условия на труд в организацията. Показатели за оценяване условията на труд. 

Въпрос 47. Информационно осигуряване на диагностичния процес в аграрния бизнес. 

Източници на вторични данниза реализация на процеса на диагностика в агробизнеса. Методи за 

събиране на първични данни за реализация на процеса на диагностика в аграрния бизнес. 



Въпрос 48. Показатели и методи за анализ на дейността на аграрното предприятие. 

Класификационни критерии и видове показатели за анализ и оценка на дейността на аграрното 

предприятие. Обща класификация на методите за анализ на дейността на аграрното предприятие. 

Методи за аналитична обработка на изходните данни. Методи за установяване влиянието на факторите. 

Въпрос 49. Анализ на размера и специализацията на аграрните предприятия.  

Оценка на природните и икономическите условия за агробизнес. Анализ на размера на аграрното 

предприятие. Анализ на отрасловата структура и на специализацията на стопанството. 

Въпрос 50. Анализ на дълготрайните и краткотрайните материални активи на аграрното 

предприятие. 

Информационно осигуряване на анализа на активите. Обща оценка на състоянието на дълготрайните 

материални активи. Анализ на използването на ДМА, в т.ч. машинно-тракторния парк и транспортните 

средства. Анализ на осигуреността с краткотрайни активи. 

Въпрос51. Анализ на производството на продукция от растениевъдството и 

животновъдството.  

Анализ на размера и структурата на посевния план. Анализ на получените добиви и установяване 

влиянието на факторите, формиращи добива. Анализ на общия обем растениевъдна и животинска 

продукция и установяване влиянието на факторите. 

Въпрос 52. Инвестиции и инвестиционен процес в селското стопанство. 

Същност, особености и видове инвестиции в аграрния сектор. Принципи на финансирането и основни 

финансови параметри. Фази и дейности на инвестиционния процес. Инвестиционно проектиране в 

предприятията от аграрната сфера. 

Въпрос 53. Оценка на инвестициите и инвестиционните решения в агробизнеса. 

Същност, цели и етапи на капиталовото бюджетиране. Формиране на паричните потоци. Избор на норма 

на дисконтиране. Методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционните решения. 

Възвращаемост и риск при инвестиционните решения. Оценка на риска в инвестиционните решения. 

Въпрос 54. Дългосрочни финансови решения в предприятията от агробизнеса.  

Видове източници на дългосрочно финансиране. Финансиране с акции и неразпределена печалба. 

Финансиране с облигации. Финансиране с амортизационни отчисления и отчисления от печалбата. 

Финансиране чрез лизинг. Капиталова и финансова структура. 

Въпрос 55. Краткосрочни финансови решения в агробизнеса. 

Краткосрочни решения за управление на оборотния капитал (материални запаси, вземания, парични 

наличности). Стратегии за краткосрочно финансиране на фирмата. 

Въпрос 56. Взаимоотношения на предприятията с банките във връзка с кредитирането и 

разплащанията. 

Същност и предназначение на банковия кредит. Дългосрочни банкови кредити. Краткосрочни банкови 

кредити. Кредитоспособност на предприятията. Видове разплащания.  

Въпрос 57. Същност, значение и особености на цените и ценообразуването в агробизнеса. 

Същност, функции, състав и структура на цената. Концепции и теории за цената. Фактори, 

въздействащи върху цените и ценообразуването. Динамика и съотношение на цените. 

Въпрос 58. Видове цени. 

Цени на вътрешния пазар. Международни и световни цени. Франко на цените. Цени и ценообразуване 

на междинната продукция и спецификите му в аграрната сфера. 

Въпрос 59. Системи, механизми и методи за ценообразуване. 

Системи и механизми на ценообразуване на селскостопанските стоки при различните пазарни 

структури.Подходи и методи на фирмено ценообразуване. 



Въпрос 60. Ценова политика на аграрното предприятие. 

Същност и съдържание на ценовата политика. Ценова политика и ценова репутация на аграрното 

предприятие. Методически въпроси на разработването и осъществяване на политика по цените. Видове 

ценови политики.  

Въпрос 61. Държавно регулиране на цените. 

Необходимост от държавно регулиране на цените. Икономически средства и форми на държавно 

регулиране на цените. Антимонополна и антиинфалционна политика на държавата. Система на 

компенсации. Държавен контрол върху формирането и прилагането на цените. 

Въпрос 62.Земята като природен ресурс, производствен фактор и актив в аграрната сфера 

Същност на понятията: земя, земеделска земя, обработваема земя, поземлени ресурси. Характеристики 

на земята като фактор и актив. Видове поземлени ресурси в аграрната сфера. Класификация на 

информацията за поземлените ресурси: баланси, регистри и справки с информация за земята. 

Въпрос 63.   Същност и етапи на управлението на поземлените ресурси.  

Същност на земеползването в аграрната сфера. Обхват на управлението на поземлените ресурси и на 

поземлената политика. Показатели за анализ и оценка на земеползването. Равнища на управление на 

поземлените ресурси. Правно регулиране на собствеността и поземлените отношения в България. 

Въпрос 64.Комасацията в управлението на поземлените ресурси.  

Същност на комасацията и принципи при провеждането й. Подходи и методи за комасация. Критерии за 

анализ и оценка на възможностите за комасация. 

Въпрос 65. Подходи и методи за оценяване на земеделската земя.  

Цена и стойност на земеделската земя. Фактори въздействащи върху стойността на земеделската земя. 

Бонитетна оценка на земеделската земя в България. Нормативни цени на земеделската земя. Пазарен 

подход и методи за оценка на земята. Подход по приходите при оценката на земеделската земя. 

Въпрос 66.Пазар на земеделсказемя: покупко-продажба и арендуване на земя.  

Същност и функции на пазара на земеделсказемя. Фактори, въздействащивърхуефективността на пазара 

на земеделсказемя. Покупко – продажба на земеделсказемя. Арендуване и наемане на земеделсказемя. 

Информационнаобезпеченост на пазара на земеделсказемя – информационнисистеми за земята 

(информационна система за кадастър и имотенрегистър). 
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