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Формиране на оценката по дисциплината1
Workshops {информационно търсене и колективно
1.
обсъждане на доклади и реферати)
2.
Участие в тематични дискусии в часовете
3.
Демонстрационни занятия
4.
Посещения на обекти
5.
Портфолио
6.
Тестова проверка
7.
Решаване на казуси
8.
Текуша самостоятелна работа /контролно
9.
Практически изпит
10. Курсов проект
11. Изпит
Анотация на учебната дисциплина:

% от оценката

10

10

80

Учебната дисциплина „Развитие и управление на руралните райони“ се
изучава в специалност География, редовно и задочно обучение. Тя е със статут на
избираем лекционен курс.
В лекционния курс подробно е изяснено понятието за рурализъм, разгледани
са развитието на рурализма и географските типове рурализъм.
Специално внимание е отделено на развитието на рурализма в България.
Програмата за развитие на селските райони и руралната икономика заемат
централно място. Правят се сравнения между двата периода на развитие.
От съществено значение е демографското развитие, неговите проблеми и
перспективи.

Предварителни изисквания:
Студентите трябва да знаят и/или да могат:
 Социално-икономическа география на България;
 Природни ресурси;
 Население на България;
 Методи на регионалните изследвания;
 Статистика;
В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
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Очаквани резултати:
Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина:
1. ще знаят:
 Същността, мястото и значението на руралните райони, като инструмент на
регионалната политика в ЕС;
 Да познават основните нормативни документи, научни подходи и методи
прилагани в процеса на развитие на руралните райони;
2. ще могат:
 Да анализират руралните райони;
 Да определят степента на развитие и профил на руралните райони
 Да дефинират проблемите и да предлагат мерки за оптимизация и за
развитие на руралните райони.
Учебно съдържание
№
1.
2
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4.
5.
6.

7

8

9

10
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Тема:
Понятие за рурализъм. Зараждане и място в обществото.
Развитие
на
рурализма
в
индустриалното
и
постиндустриалното общество.
Географски типове рурализъм: западноевропейски,
източноевропейски, северноамерикански и др.
Руралната тематика в Европейския съюз. Основни цели и
задачи.
Руралното развитие и кохезията в Европейския съюз.
Показатели, индикатори, процеси.
Българският
рурализъм:
османско
наследство,
капиталистическо развитие. Българският рурализъм по
време на социализма: място и роля в социалноикономическото развитие на държавата.
Членството на България в ЕС и българският рурализъм:
европейски и национални институции, основни
документи.
Проблемът
за дефиницията, за количествените,
качествените и териториалните параметри на руралните
територии в България.
Отражение на промените в териториалното устройство на
България върху икономическите и социалните показатели
на руралните селища и тяхното население.
Руралната икономика: организационна (КИД – 2008),
функционална и териториална структура.
ПРСР: цели, задачи, основно съдържание.
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ПРСР: сравнение между периода 2007-2013 г. и периода
2014-2020 г.
Основни проблеми и перспективи пред българското
земеделие.
Неаграрната икономика в руралните райони: селски и
аграрен туризъм, рекреация, усвояване на горски,
минирални и други ресурси.
Демографски проблеми на българските рурални райони:
състояние и близки перспективи.
Тема - Упражнения
Рурални райони в Европа – мултимедийни презентации.
Руралните райони в Европейския съюз – мултимедийни
презентации.
Рурални райони в България - мултимедийни презентации.
Обезлюдяване на руралните територии - мултимедийни
презентации.
Заселване в руралните територии - мултимедийни
презентации.
Проблеми и перспективи на руралните райони в България
- мултимедийни презентации.
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Конспект за изпит
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Въпрос
Понятие за рурализъм. Зараждане и място в обществото.
Развитие на рурализма в индустриалното и постиндустриалното общество.
Географски типове рурализъм: западноевропейски, източноевропейски,
северноамерикански и др.
Руралната тематика в Европейския съюз. Основни цели и задачи.
Руралното развитие и кохезията в Европейския съюз. Показатели,
индикатори, процеси.
Българският рурализъм: османско наследство, капиталистическо развитие.
Българският рурализъм по време на социализма: място и роля в социалноикономическото развитие на държавата.
Членството на България в ЕС и българският рурализъм: европейски и
национални институции, основни документи.
Проблемът за дефиницията, за количествените, качествените и
териториалните параметри на руралните територии в България.
Отражение на промените в териториалното устройство на България върху
икономическите и социалните показатели на руралните селища и тяхното
население.
Руралната икономика: организационна (КИД – 2008), функционална и
териториална структура.
ПРСР: цели, задачи, основно съдържание.
ПРСР: сравнение между периода 2007-2013 г. и периода 2014-2020 г.
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13.
14.
15.

Основни проблеми и перспективи пред българското земеделие.
Неаграрната икономика в руралните райони: селски и аграрен туризъм,
рекреация, усвояване на горски, минирални и други ресурси.
Демографски проблеми на българските рурални райони: състояние и близки
перспективи.
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