
 

Тракийски университет  –  Стара Загора 
Стопански факултет 

Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 
№ на документа: 

7.5.1 _OD_1.2.1 В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Учебна програма Страница: 1 от 1 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 
 

ДЕКАН:                                                   

(ДОЦ. Д-Р БЛАГА СТОЙКОВА)
  
 
 
 

У Ч Е Б Н А    П Р О Г Р А М А 
 
 
 

Дисциплина АГРАРНА ПОЛИТИКА 

Специалност АГРАРНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ 

Област на висше образование 3.0 Социални, стопански и правни науки 

Професионално направление 3.8 Икономика 

Статут на дисциплината Х задължителна    избираема    факултативна 

Курс 3– Редовно/Задочно обучение 

Семестър 6 

Образователно 
квалификационна степен        Х бакалавър      магистър 

Форма за проверка на знанията Х писмен изпит       тест              друга 

 
 

Обсъдена и приета на заседание на Катедрен 
съвет 16.07.2020 г.,Протокол №8 

Приета на заседание на Комисия по учебната 
дейност       20.07.2020 г., Протокол № 11 

Утвърдена на заседание на Факултетен съвет         21.07.2020 г., Протокол № 12 

 
 
 

 
 

 
 
 

Стара Загора, 2020 г.  



 

 
УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН   

Код на дисциплината 
.010522 

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    30 15    15  

Практически занятия  30   30  15   15  
Семинари            

Форми на 
извънаудиторна работа 

           

Подготовка за семинар    25     30   
Самоподготовка за текущ 
контрол и изпит 

   25     30   

Други форми    15     35   
ОБЩО 30 30  65 60 15 15  95 30 5 

 
2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:  Доц. д-р Христо Атанасов Момчилов 
 
 
Водещ упражнения/практически занятия/семинари:   
Доц. д-р Христо Атанасов Момчилов 
 
 



 

 
 
3. АНОТАЦИЯ 

Целта на обучението по дисциплината “ Аграрна политика” е студентите да получат 
необходимите знания по проблемите, свързани с: 
 Теоретичните основи на аграрната политика; 
 Политическа икономия на аграрната политика; 
 Аграрна политика на развитите страни; 
 Реформиране на аграрната политика на Европейската общност на съвременния етап; 
 Аграрна политика на Канада и Австралия;   
 Политика на международните организации; 
 Аграрна политика на Русия и страните от ОНД; 
 Политика за привличане на чуждестранни инвестиции; 

Студентите получават знания за аграрната политика на международните организации, на 
икономическите общности и развити страни, което им дава възможност за сравнения и по-широк 
хоризонт на знания за тенденциите в световното селско стопанство и осъществяване на 
устойчивото му развитие. 

 
Език на преподаване: български. 

 
 
4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА (като следва да се отрази хорариума) 
4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 
 
4.1.1. ЛЕКЦИИ (обособяване по раздели, теми и модули)  

№ Тема 
Хорариум 

Редовно Задочно 

1. Теоретични основи на аграрната политика 4 2 
 1.1.Процесът на формиране и приложение на политиката  

1.2.Присъщи проблеми на пазарната икономика  

1.3.Формулиране на политиката  

1.4.Провеждане на политиката  

1.5.Ефект от политиката  

 

  

2.  Политическа икономия на аграрната политика 4 2 

 2.1.Подходи за обясняване на политиката 
2.2. Общи и индивидуални цели при формиране на политиката 
2.3. Политически участници при формиране на аграрната 
политика 
2.4. Индивидуално поведение на политическите участници 

  

3.  Аграрна политика на развитите страни 4 2 

 3.1.Аграрната политика на Европейският съюз  

3.2.Европейски фонд за финансиране и гарантиране на 
селското стопанство  
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3.3.Използвани механизми за провеждането на общата 
аграрна политика  

3.4.Ценообразуването-основна форма на държавна 
поддръжка на земеделието  

3.5. Аграрна политика на САЩ 

 

4.  Реформиране на аграрната политика на Европейският съюз 
на съвременния етап 

4 2 

 4.1. Аргументи за реформите 

4.2. Насоки на реформата 

 4.3. Последствия  

4.4.Подобряване структурата на земеделието в ЕС  

4.5.Структура на управление на ЕС 
4.6. Наблюдение на земеделието-информационна система 

  

5.  Аграрна политика на Канада и Австралия   4 2 

 5.1. Елементи на държавната политика 
5.2. Използвани механизми за поддръжка на земеделието 
5.3. Резултати от провежданата политика 

  

6.  Политика на международните организации 4 2 

 6.1. Политика на FАО 
6.2. Политика на OECD 

  

7.  Аграрна политика на Русия и страните от ОНД 4 2 

 6.1. Елементи на държавната политика 
6.2. Използвани механизми за поддръжка на земеделието 
6.3. Резултати от провежданата политика 

  

8.  Политика за привличане на чуждестранни инвестиции 2 1 

Общо  30 15 

 
4.1.2. УПРАЖНЕНИЯ  

 

№ ТЕМА Хорариум 

Редовно Задочно 

1. Динамика на цени на едро и относителни цени на селскостопански 
продукти 

4 2 

 1.1. Изчисляване на динамика на цени на едро и относителни цени 
на селскостопанските продукти 

1.2. Изводи и препоръки 

  

2.  Динамика на цени на едро и относителни цени на промишлени 
средства, използвани в селскостопанското производство 

4 2 

 2.1. Изчисляване на динамика на цени на едро и относителни цени 
на промишлени средства, използвани в селскостопанското 
производство  
  2.2. Изводи и препоръки 

  

3. Изчисляване на показател “Индекс на условията на търговията за 4 2 
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селското стопанство” 

 3.1. Изчисляване на индексите за динамиката на изкупните цени и 
цените на промишлените средства за производство, използвани в 
селското стопанство 
3.2. Изчисляване на показател “Индекс на условията на търговията 
за селското стопанство” 
3.3.  Изводи и препоръки  

  

4.  Сравняване на националните цени на селскостопанските продукти 
с международните.Изчисляване на паритетни цени 

4 2 

 4.1. Изчисляване на цени ФОБ и СИФ 
4.2. Сравняване на националните цени на селскостопанските 
продукти с международните 
4.3. Изводи и препоръки 
 

  

5.   Изчисляване на коефициенти на защита на земеделските 
производители от прякото влияние на международните пазари 

4 2 

 5.1. Изчисляване на номинални коефициенти на защита  
5.2. Изчисляване на ефективни коефициенти на защита 

  

6.  Изчисляване на относителния дял на участие на земеделския 
производител в цената на дребно на селскостопанските стоки 

2 1 

 6.1. Установяване на процентното участие на производителя, 
преработвателя, търговецът на едро и търговецът на дребно в 
цената на дребно 
6.2. Изводи и препоръки  

  

7.   Матрица за анализ на аграрната политика 2 1 

 7.1. Изчисляване на матрицата за анализ на аграрната политика за 
различни земеделски продукти 
7.2. Изводи и препоръки 

  

8.  Изчисляване на степента на самообезпечаване със 
селскостопански продукти 

2 1 

 8.1. Установяване на степента на самообезпечаване със 
селскостопански продукти-месо, мляко 
8.2. Изводи и препоръки 

  

9.  Анализ на равнището на подкрепа на селското стопанство  4 2 

 10.1. Силни и слаби страни на подкрепата на селското стопанство 
10.2. PSE методика за установяване равнището на подкрепа 

  

Общо 30 15 
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5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  

5.1. Лекции: Лекциите се онагледяват с помощта на мултимедийно устройство.  
5.2. Упражнения: Решаване на индивидуални задачи, тестове и казуси във връзка с 

изучаваните методики. 
 

 

 

 

 

 

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: 
 

Крайната оценка се формира по шестобална система, минималната оценка за успешно приключване 
на обучението е “Среден (3)”, а спрямо Европейската система за трансфер на кредити съпоставимостта 
на оценките е: 

 

Отличен 6 Много 
добър 5 

Добър 4 Среден 3 Слаб 2 

A B C D E FX F 

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

 
Участие в дискусии и присъствие                     30 % 
Реферати и екипна разработка                    
Тестове                                                                                                                                                                   
Групови задачи 
Курсова разработка                                                                                
Изпит – окончателно оформяне на семестриалната оценка.           70 % 
 
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. 
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7. КОНСПЕКТ 
 

ДИСЦИПЛИНА "АГРАРНА ПОЛИТИКА” 

Конспект за провеждане на изпит  

за редовно и задочно обучение в спец. «Аграрна икономика и търговия» 
Образователно квалификационна степен: „Бакалавър” 

 

1. Теоретични основи на аграрната политика 

2. Процесът на формиране и приложение на политиката  

3. Формулиране на политиката  

4. Провеждане на политиката  

5. Ефект от политиката  

6. Политическа икономия на аграрната политика 

7. Подходи за обясняване на политиката 

8.  Общи и индивидуални цели при формиране на политиката 

9. Политически участници при формиране на аграрната политика 

10.  Индивидуално поведение на политическите участници 

11. Аграрната политика на Европейският съюз  

12. Европейски фонд за финансиране и гарантиране на селското стопанство  

13. Използвани механизми за провеждането на общата аграрна политика  

14. Ценообразуването-основна форма на държавна поддръжка на земеделието  

15.  Аграрна политика на САЩ 

16. Реформиране на аграрната политика на Европейският съюз на съвременния етап 

17. Аграрна политика на Канада  

18. Аграрна политика на Австралия   

19.  Политика на FАО 

20.  Политика на OECD 

21. Аграрна политика на Русия и страните от ОНД 

22. Политика за привличане на чуждестранни инвестиции 
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9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  
 

Дисциплината ще даде следните основни теоретични и практически знания относно: 
 
 Процесите на формиране, формулиране, провеждане и отчитане на ефективността на 

аграрната политика; 
 Подходите за обясняване на провежданата аграрна политика; 

 
 Аграрната политика на страните от ЕС, както и на използваните механизми за 

провеждането на общата аграрна политика; 
 
 Методики за анализ на аграрната политика в областта на цените на селскостопанските 

продукти и производствените фактори, използвани в земеделието; 
 
 Методики за анализ на осъществяваната аграрна политика и степента на защита за 

селскостопанските производители; 
 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_bg
https://ec.europa.eu/info/departments/agriculture-and-rural-development_bg
https://europa.eu/european-union/index_bg
https://www.usda.gov/

