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УЧЕБНА ПРОГРАМА 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН 

 

Код на дисциплината 
010525 

Редовно обучение Задочно обучение Кредити  

Аудиторна Извънаудиторна Всичко Аудиторна Извънаудиторна Всичко  

Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

 
Лекции 

Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

 
 

Форми на аудиторна 
работа 30     15      

Практически занятия  30          
Семинари       15     

Форми на 
извънаудиторна работа            

Подготовка за семинар    20     30   
Самоподготовка за текущ 
контрол и изпит    30     50   

Други форми    15     15   
ОБЩО 30 30  65  15 15  95  5,0 

 
  

2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:    доц. д-р Христо Момчилов 
Водещи упражнения/практически занятия/семинари:  1.доц.д-р Христо Момчилов 
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2. АНОТАЦИЯ 
 

Целта на обучението по дисциплината “ Аграрна икономика” е студентите да получат 
необходимите знания по проблемите, свързани с: 
 Търсене на аграрни продукти; 
 Земята като производствен фактор; 
 Труд и работна сила в селското стопанство; 
 Капитал; 
 Инвестиции в аграрния сектор; 
 Теория на производствените функции. Функцията "Фактор - Продукт"; 
 "Фактор - Фактор"зависимост. Алтернативна замяна на производствени фактори; 
 "Продукт - Продукт" зависимост. Комбиниране на продукти; 
 Производствени разходи в селското стопанство; 
 Принципи за максимизация на печалбата; 
 Предлагане на аграрни продукти; 
 Цени и ценообразуване; 
 Международна търговия и мултинационални предприятия. Конкурентност на 

международните пазари; 
 

На основа на общата икономическа теория се разширяват икономическите знания на 

студентите, адаптирани към спецификата на селскостопанското производство. 

Пазарните и икономическите понятия и категории като търсене, предлагане, конкуренция, 

цени на селскостопанските продукти, взаимозависимостите на производствените функции и т.н. 

са насочени към целта на обучението по дисциплината икономика - придобиване на умения за 

вземане на икономически обосновани решения в условията на свободния пазар на продукти и 

фактори на селскостопанското производство. Изучаването на основните икономически категории 

на пазарното селско стопанство и механизма на изчисляване на обслужващите ги показатели е 

насочено към икономическия анализ на производство и пазарите на селскостопански продукти. 

 

Език на преподаване:български 
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4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА  
 

4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 
 

4.1.1.  ЛЕКЦИИ 
   

№ Тема Хорариум 
  редовно задочно 

1.  Търсене на аграрни продукти 2 
 

1 

 1.1.   Икономическа същност на търсенето 
1.2. Влияние на цената върху търсеното количество и ценова 
еластичност на търсенето 
1.3. Влияние размера на дохода и доходна еластичност на 
търсенето 1.4. Кръстосана еластичност и влияние на 
предпочитанията на консуматорите върху търсенето 
1.5. Аспекти на еластичността на търсене на аграрни продукти 

  

2 
Земята като производствен фактор 

2 1 

 1.1. Земята като фактор и средство за производство 
1.2.  Количествена, качествена характеристика, кадастър 
1.3.  Пазар на земята 
1.4.  Подходи и методи за определяне цена на земята 
1.5. Аренда и арендни отношения 

  

3. 
Труд и работна сила в селското стопанство 

2 1 

 3.1. Характер на икономическите критерии свързани с труда 
3.2. Пазар на труда 
3.3. Производителност на труда 

  

4.  Капитал 2 1 
 4.1. Същност и класификация на капитала,дълготрайни 

активи, амортизация  
4.2. Методика на амортизационните  отчисления  
4.3. Краткотрайни активи 
4.4. Оборотен капитал, финансиране на капитала в селското 
стопанство 

  

5. 
Инвестиции в аграрния сектор 

2 1 
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 5.1. Икономическа същност на инвестициите 
5.2. Мотивация за инвестиции в бизнес активи 
5.3. Разработка и анализ на инвестиционни проекти 
5.4. Определяне на разходи и приходи 
5.5.  Методи за оценка на инвестиционни проекти 

  

6.  Теория на производствените функции.Функцията"Фактор - Продукт" 2 1 

 1.1. Същност на производствените функции 
1.2.  Функцията "Фактор - Продукт" 
1.3. Форма на проявление на функцията 
1.4.  Стадии и производствена гъвкавост 

  

7.  "Фактор - Фактор"зависимост. Алтернативна замяна на 
производствени фактори 

 

2 1 

 7.1. Функция с два променливи фактора 
7.2."Фактор - фактор" решение и минимизация на 
производствени разходи 
 

  

8.  "Продукт - Продукт" зависимост. Комбиниране на 
продукти 

2 1 

 8.1. Типове "продукт - продукт" зависимост 
8.2. Избор между взаимодопълващи се и съпътстващи 
продукти 
8.3. Избор на продуктови комбинации. 

 

  

9.  
Производствени разходи в селското стопанство 

3 2 

 9.1. Същност и класификация на разходите 
9.2. Анализ на средните съвкупни разходи 
9.3. Зависимости между видовете разходи и продукцията 

  

10.  Принципи за максимизация на печалбата 
 

2 1 

 10.1. Същности подходи 
10.2. Максимизация на печалбата чрез оптимизиране на 
количеството продукция 
10.3. Максимизация при ограничени входящи ресурси 
10.5.Максимизация чрез алтернативна замяна на фактори. 

 

  

11. 
Предлагане на аграрни продукти 

2 1 
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 11.1. Същност и икономически отношения 
11.2. Предлагане и цената като фактор 
11.3. Ценова еластичност 
11.4. Видове криви на предлагане 
11.5. Пазарно предлагане и цени на производствени 
ресурси 

 

  

12. 
Цени и ценообразуване 

3 1 

 12.1.Пазари на аграрни продукти 
12.2. Пазарно ценообразуване при чиста конкуренция 
12.3.Равновесна цена, пазарно неравновесие 
12.4. Ценообразуване при олигопол. 

 

  

13.  Цени и ценообразуване 2 1 

 13.1. Дефиниране на понятието 
13.2. Нормативна и позитивна концепция за ефективността 
13.3.  Обща и частична ефективност 
13.4.  Критерии и показатели 

  

14. 
Международна търговия и мултинационални предприятия. 
Конкурентност на международните пазари 

2 1 

 14.1. Мултинационални предприятия и влияние на 
Уругвайския кръг върху международната търговия. 
14.2. Детерминанти на конкурентността 

 

  

Общо  30 15 
  
4.1.2. УПРАЖНЕНИЯ 

 

№ Тема 
Хорариум 

редовно задочно 

1. Търсене на аграрни продукти 2 1 

 1.1. Изчисляване на ценова еластичност на 
търсене,построяване на криви на търсене при фуражна 
пшеница и краве мляко 

1.2. Изводи и препоръки 

  

2.  Земята като производствен фактор 2 1 
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 2.1. Изчисляване  на цени на земята по подоходен, пазарен и 
нормативен подход 
2.2. Изчисляване на годишната стойност (рента)на земятя  2.3. 
Изводи и препоръки 

  

3. Труд и работна сила в селското стопанство 
 

2 1 

 3.1. Изчисляване на показателите за производителност на труда 
за стопанство и овцеферма 
3.3. Изводи и препоръки  

  

4.  Капитал 
 

3 1 

 4.1. Определяне на амортизационни отчисления по линеен, 
дегресивни и прогресивни методи на амортизация 
4.2. Количествена, качествена характеристика на основния 
капитал.Ефективност от неговото използване 
4.3. Изводи и препоръки 

  

5.   Инвестиции в аграрния сектор 2 1 

 5.1. Изчисляване на задача за инвестициите в селскостопанско 
предприятие 
5.2. Изводи и препоръки  

  

6.  Теория на производствените функции. Функцията "Фактор - 
Продукт" 

2 1 

 6.1. Изчисляване на задача за факторен анализ на 
себестойността 
6.2. Изводи и препоръки  

  

7.   "Фактор - Фактор"зависимост. Алтернативна замяна на 

производствени фактори. 

2 1 

 7.1. Изчисляване на задача за “фактор-фактор” зависимост 
7.2. Изводи и препоръки 

  

8.  "Продукт - Продукт" зависимост. Комбиниране на продукти. 
 

2 1 

 8.1. Изчисляване на задача за “продукт-продукт” зависимост 
8.2. Изводи и препоръки 

  

9.  Производствени разходи в селското стопанство 3 2 

 9.1. Задача за изчисляване на производствените разходи на 
селскостопанско предприятие и себестойността на продукцията  
9.2. Изводи и препоръки 

  

10.  
Принципи за максимизация на печалбата 

2 1 
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 10.1. Задача за изчисляване на максималното и оптимално ниво 
на продукцията, при което се получава максимална печалба 
10.2. Изводи и препоръки 

  

11. 
Предлагане на аграрни продукти 

2 1 

 11.1. Изчисляване на ценова еластичност на предлагане, 
построяване на криви на предлагане при фуражна пшеница 
и краве мляко 

11.2. Изводи и препоръки 

  

12.  
Цени и ценообразуване 

2 1 

 8.1. Изчисляване на задача за цените на селскостопански 
продукти 
8.2. Изводи и препоръки 

  

13.  
Ефективност на производството 

2 1 

 13.1. Задача за изчисляване на критичните точки на 
производството в селското стопанство  
13.2. Изводи и препоръки 

  

14.  
Международна търговия и мултинационални предприятия. 
Конкурентност на международните пазари 

2 1 

 14.1. Запознаване с решенията на Уругвайския Кръг на ГАТТ 
 

  

Общо  30 15 

 
 

5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  
По дисциплината “Аграрна икономика” студентите се обучават по учебна програма, 

утвърдена от ФС. 
 
5.1. Лекции. Лекционният материал се онагледява чрез мултимедия.Периодически се 

провежда събеседване върху предадения лекционен материал. 
5.2. Упражнения. 
По време на упражненията студентите придобиват знания и умения да боравят с 

методики, касаещи изчисляване на показатели за ефективност от използването на факторите 
земя, труд, капитал; показатели за оценка на ДМА на предприятието.Изучават се принципите за 
максимизация на печалбата на предприятието. 

5.3.Семинари  
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6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ  

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 
 
Окончателната оценка от годишния изпит се оформя въз основа на показаните 

знания от: 
Окончателната оценка по дисциплината се оформя от следните три компонента: 
Текущ контрол- провежда се постоянно по време на семинарните занятия.Базира се на 

дискусия върху съответната тема(касаеща познания за проведеното предшестващо упражнение) 
Практически изпит- Включва решаването на практическа задача.Без успешно решена 
задача студентите не се допускат до теоретичен изпит. 
Теоретичен изпит- Провежда се след изтегляне на изпитен билет, който включва два 

въпроса от конспекта по дисциплината.Всеки въпрос се оценява поотделно, като крайната оценка 
е средноаритметична.Слаба оценка по един от въпросите е основание за неуспешно положен 
теоретичен изпит.При необходимост за оформяне на окончателната оценка по преподаваната 
дисциплина може да се проведе устно събеседване по разработваните въпроси. 
   Въпросите се оценяват по шестобалната система. 

Скала за оценка: 
За оценка Среден (3) се изисква знания върху не по-малко от 60% от целия изпитен 

материал; Добър (4)- 61-75 %; Много добър( 5)- 76-90 %; Отличен (6)- знания над 90 % от целия 
материал. 

Крайната оценка  е по шестобалната система, като минималната оценка за успешното 
приключване на обучението по дисциплината е Среден (3).Съотнесени с Европейската система 
за трансфер на кредити, съпоставимостта на оценките е следната: 

 
 

Отличен (6) Много добър(5) Добър (4) Среден (3) Слаб (2) 
А В С D Fx                  F 

Присъждат се кредити, както е по учебния план. Не се присъждат 
кредити 

Участие в дискусии и присъствие              % 
Реферати и екипна разработка                   % 
Тестове                                                                                                                    %                                                
Групови задачи 
Курсова разработка                                                                                
Изпит – окончателно оформяне на семестриалната оценка.                  % 
 
Скала за оценка (100%): минимум 60% за изкарване, т.е. Среден 3; 61-73% - Добър 4; 74-87% - 

Много добър 5 и повече от 87% - Отличен 6. 
 

 При обучението се прилага модулен принцип.Теоретичната част се осъществява чрез 
лекции, онагледявани със схеми, диаграми, слайдове и др.Семинарите се провеждат в учебна 
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зала, оборудвана с компютри.Обучаваните изпълняват конкретни задачи под наблюдение и 
ръководство на преподавател. 

Студентите допълват теоретичните и практическите си знания и умения чрез 
самостаятелна подготовка ползвайки посочени от преподавателя методични указания и 
специфична литература. 

 
7.  КОНСПЕКТ 

 
ДИСЦИПЛИНАТА „АГРАРНА ИКОНОМИКА ” 

За редовно и задочно обучение в специалността „Аграрна икономика и търговия” 
Образователно квалификационна степен: БАКАЛАВЪР 

 

1. Търсене на аграрни продукти - същност и фактори на търсенето. Влияние на цената върху 
търсенето и ценова еластичност на търсенето. 

2. Влияние на доходите на консуматорите, цени на конкурентни, допълващи стоки и 
предпочитания на консуматорите. Аспекти на еластичността на търсенето на аграрни продукти и 
формиране доходите на производителите. 

3. Земята като фактор и средство за производство в селското стопанство. Количествена, 
качествена характеристика. Кадастър - същност и елементи. 

4. Пазар на земята - размер на пазара. Цена на земята и поземлена рента. Подходи и методи за 
определяне цена на земята. 

5. Аренда и арендни отношения - икономическа същност и предпоставки. Елементи на арендата. 
Методи за определяне на арендните вноски. 

6. Труд и работна сила - Съдържание на икономическите категории свързани с труда. Особености 
на труда и работната сила в селското стопанство. Пазар на труда - същност и основни 
характеристики. Индивидуално търсене и предлагане на труд. 

7. Пазарно търсене и предлагане на труд. Структура на дохода формиран от фактора труд. 

8. Производителност на труда - същност и методи за определянето й. Показатели за равнище на 
производителността. 

9. Капиталът в селското стопанство - същност  и класификация. Дълготрайни активи. 
Амортизация - същност и предназначение на амортизационните отчисления. Методи за 
установяване на амортизационните отчисления. 

10. Показатели за ефективност на основния капитал. Краткотрайни активи. Обращаемост на 
оборотния капитал и показатели за измерването й. Финансиране на капитала в селското 
стопанство. 

11. Инвестиции в селското стопанство - същност, класификация и характерни черти. Мотивация 
за инвестиране в бизнес активи. Разработване и анализ на инвестиционни проекти. Определяне 
на разходите и приходите. 
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12. Стойност на парите във времето - компондиране и дисконтиране. Методи за оценка на 
инвестиционни проекти. 

13. Теория на производствените функции. Функция “фактор - продукт” - същност и форма на 
проявление. 

14. Стадии на производствената функция “фактор - продукт”. Производствена гъвкавост 
(флексибилитет) и икономически оптимум на функцията. 

15. “Фактор - фактор” зависимост. Производствена функция с два променливи ресурса. 
Алтернативна замяна на производствени фактори. 

16. “Фактор - фактор” решение и минимизиране на производствените разходи “фактор - фактор” 
решение и максимизиране обема на продукцията. 

17. “Продукт - продукт” зависимост - основни понятия. Типове “продукт - продукт” зависимост. 

18. Видове продукти от гледна точка на отношението им към ресурсите - избор при конкуриращи 
се взаимодопълващи се продукти. Закон за сравнителните предимства. 

19. Производствени разходи - същност и класификация. Анализ на средните съвкупни разходи - 
факторен анализ на себестойността. 

20. Взаимозависимости между видовете разходи и продукцията - графичен израз и 
характеристика на критичните точки. 

21. Принципи за максимизация на печалбата - същност и подходи. Графичен израз и определяне 
на критичните точки. Максимизация на печалбата чрез оптимизиране на продукцията - минимум и 
оптимум на производството. 

22. Предлагане на аграрни продукти - същност и икономически отношения. Предлагане и цената 
на стоката - ценова еластичност на предлагането. 

23. Видове криви на предлагане. Предлагане и цена на алтернативни продукти. Предлагане и 
цени на производствени ресурси. 

24. Технологичен напредък и предлагането на аграрни продукти. Пазарно предлагане. 

25. Цени и ценообразуване в селското стопанство. Пазари на аграрни продукти. Пазарно 
ценообразуване при чиста конкуренция и определяне равновесна цена на продукта. 

26. Определяне на цените при несъвършена пазарна конкуренция. Вариации на цените на 
аграрните продукти. 

27. Ефективност на производството - същност и основни понятия. Нормативна концепция за 
ефективността и срока за определянето й. 

28. Компоненти на ефективността и условия за ефективно производство. Позитивна концепция за 
ефективността - обща и частична ефективност. 

29. Международна търговия и мултинационални предприятия в агробизнеса. 

30. Конкурентност на международните пазари за селскостопански продукти. 
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9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО   
 

Дисциплината ще даде следните основни теоретични и практически знания относно: 
 Търсенето и предлагането на селскостопанските продукти, икономическата им същност и 

еластичността на търсенето и предлагането. 
 Земята, трудът и капиталът като основни производствени фактори в аграрното производство. 
 Инвестиционният процес и неговите характерни особености в земеделието. 
 Теория на производствените функции. Функциите"Фактор - Продукт", "Фактор - Фактор" и 

"Продукт - Продукт". 
 Производствените разходи в селското стопанство и принципи за максимизация на печалбата 


