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Рецензия  
на дисертационен труд на тема” Ролята на европейските субсидии за 

повишаване на конкурентоспособността на земеделието в България”, 
за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление по 

отрасли - аграрен сектор)  
 

 
Автор: докторант Станимир Чавдаров Андонов 

Рецензент: доц. д-р Нина Михайлова Котева, Институт по аграрна 

икономика – София /заповед №РД 38-582/23.10.2013 г./ 

 
І. Информация за кандидата за образователната и научна степен 

„доктор” 
Станимир Андонов притежава бакалавърска степен по публична 

администрация и две магистърски степени - по икономика и по политически 

мениджмънт от СУ „Св. Кл. Охридски”.  

Съгласно представената автобиография, кандидатът има 10 годишен 

професионален опит в областта на финансите в сериозни финансови 

институции в периода 2002-2012 г.  

Творческата автобиография се допълва от две специализации в чужбина: 

управление на банковия капитал, финансов и кредитен анализ. 

Станимир Андонов е докторант в периода 2009-2013 г. към Стопанския 

факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. 

Цялостното впечатление, което се добива от представената 

автобиография е че, кандидатът притежава добро образование и натрупан 

професионален опит, които са му помогнали при разработването на 

дисертационния труд.  
 
ІІ. Обща характеристика на дисертационния труд 
Оформлението на дисертационния труд е  направено според приетите 

изисквания. Предложеният дисертационен труд е в обем на 223 стр. и включва 

увод, 4 глави, заключение и ползвана литература от 135 източника, от които по-
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голяма част на латиница. Значителна част от тези заглавия са използвани в 

текста чрез цитиране. 

Представен е автореферат и 4 самостоятелни публикации, три от които 

са публикувани в реферирано научно списание „Икономика и управление на 

селското стопанство” и една в монографски сборник на СУ.   

Представено е цялостно научно изследване по актуална и важна тема за 

развитието на аграрния сектор - въздействието на европейските субсидии 

върху конкурентоспособността на земеделието и земеделските стопанства. 
Актуалността на темата произтича от необходимостта да се направи 

оценка на ефектите от въздействието на общата селскостопанска политика 

(ОСП) на ЕС върху развитието на отрасъла, разкрият проблемите, посочат 

възможностите за развитие на отделните сектори и стопански единици. 

Актуалността на разглежданите въпроси се засилва и от очакваното 

реформиране на ОСП след 2013 г. България трябва да има ясни позиции по 

предлаганите промени в новата ОСП в периода 2014-2020 г. и да защити 

своите национални интереси, което може да стане само на основата на 

резултати от проведени изследвания. 

Целта, задачите и тезата са добре формулирани и защитени в 

дисертацията.  

Съдържанието и структурата на дисертацията са подчинени на целта и 

задачите, заложени в изследването.  
В първа глава на дисертацията се проследява развитието на теорията 

за държавна намеса в аграрния сектор и на промените в ОСП на ЕС. 

Способността на автора да систематизира и да осмисля съществуващите 

теории му дават възможност не само да разгледа основните форми на 

държавна подкрепа, но и да извърши класификация на държавната подкрепа по 

различни класификационни признаци. В теоретичен аспект аргументирано е 

очертан ефектът на различните инструменти на държавна подкрепа върху 

търсенето, предлагането и благосъстоянието на различните икономически 

групи – производители, потребители и обществото като цяло.  

Направеното разграничение още в теоретичен аспект на двете равнища -  

отрасъл и стопанска единица при разглеждане на  такава сложна и 

многопластова категория каквато е конкурентоспособността е важна отправна 

точка в изследването.  
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Разработеният методически инструментариум за анализ и оценка на 

въздействието на подкрепата върху състоянието и конкурентоспособността на 

равнище отрасъл и на равнище земеделски стопанства, адаптиран към 

особеностите на аграрния сектор представляват съществена част от първа 

глава. 
Във втора и трета глава на дисертацията  на базата на официална 

статистическа информация и данни от проведена от автора анкета  е извършен 

анализ на състоянието, динамиката на развитие на  земеделието и 

земеделските стопанства в страната. Използването на актуални данни от 

проведеното анкетно проучване през 2012-2013 г. за голям брой стопанства - 

164 прави дисертацията изключително богата на първична информация, 

повишава нейната ценност и е положителна страна на изследването. 

Тъй като механизмите на ОСП и субсидиите оказват различно 

въздействие и имат разнопосочен ефект върху отделните подотрасли и сектори 

на земеделието, анализът правилно е проведен по производствени 

направление и по типове стопанства. 

Изследването е обогатено и със сравнителен анализ на протичащите 

тенденции общо в ЕС и 3 страни, членки на Общността – Франция, Гърция и 

Унгария. 
В четвърта глава на дисертационния труд са изведени тенденциите и 

дефинирани проблемите в развитие на сектора в условията на прилагане на 

ОСП на ЕС и интеграцията на българското земеделие в общия европейски 

пазар. На основата на заложените мерки в реформираната ОСП на ЕС за новия 

програмен период (2014-2020 г.) са разгледани възможностите за повишаване 

на конкурентоспособността на земеделието в България. 

 
ІІІ. Постигнати достижения и приноси в дисертацията 
Постигнатите достижения и приноси от автора в дисертационния труд 

могат да се обобщят в следните направления: 

• Задълбоченият анализ на наши и чуждестранни източници на 

еволюцията на обществена намеса в аграрния сектор и на ефектите на 

различните инструменти за подкрепа върху икономическите групи от общата 

хранителна верига дава възможност на автора да изведе основните фактори и 
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условията, които налагат държавно регулиране в земеделието и на тази база 

да обоснове своето становище за случаите, в които се налага подкрепа. 

• Важно достойнство на дисертацията е обобщеният и доразвит 

методически инструментариум за анализ и оценка на въздействие на 

подкрепата върху състоянието и конкурентоспособността на равнище  отрасъл 

и на равнище земеделски стопанства.  

Въпреки, че методиката за анализ на земеделието съдържа познати 

показатели, те са добре подбрани и обосновани от гледна точка на  

специфичните особености на отрасъла. В системата от показатели са включени 

както традиционни така и нови показатели, които все още не са широко 

известни. Особен интерес представляват групата индикатори за определяне 

равнището на държавна подкрепа – еквивалент на субсидията на 

производител, агрегираната сума на подкрепа и сума на националните 

бюджетни разходи като е разгледана тяхната същност, положителни и 

отрицателни страни, направено е сравнение между тях  и са посочени 

възможностите за използване. 

В разработената методика за изследване на влиянието на общественото 

подпомагане върху земеделските стопанства, въз основа на критичен преглед 

на нашата и чуждестранна литература, авторът извежда нов обобщаващ 

показател, който е нарекъл „индекс на състоянието на стопанствата” и 

критериите за неговото определяне.  

• На основата на разработения методически подход е извършен 

задълбочен анализ на влиянието на обществената подкрепа (европейски 

субсидии и национални доплащания) върху ресурсната осигуреност и  

основните макроикономически показатели в земеделието; вътрешната и 

външна търговия, и динамиката в цените на основните аграрни продукти. 

Анализът е допълнен с ефектите от прилагането на ОСП на ЕС върху  

организационно-стопанската структура на земеделие.  

С практико-приложно значение са очертаните тенденции, изведените 

фактори, влияниещи върху равнището на макроикономическите показатели и 

откроените различия в наблюдаваните резултати от влиянието на ОСП на ЕС 

върху българското земеделие и другите страни-членки на Общността, дължащи 

се на различното равнище на подкрепа и развитие на производството.  
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• Със съществена практическа значимост са резултатите от империчния 

анализ на влиянието на субсидиите върху икономическата ефективност, 

финансовото състояние и инвестиционна активност на анкетираните 

земеделски стопанства.   

Особен интерес представлява анализът на стопанствата по критериите, 

които формират обобщаващия показател – индекс на състоянието на 

стопанството и на самия показател, изведени в методическата част, които 

дават завършена представа за тенденциите на изследваните стопанства. 

Очертаните тенденции обогатяват изследванията за влиянието на 

субсидиите върху икономическото и финансово състояние на земеделските 

стопанства и техния конкурентен потенциал.  

• Изведените проблеми при прилагането на ОСП на ЕС за периода (2007-

2013 г.) в развитието на българското земеделие и земеделски стопанства,   

изразените становища и виждания по отношение предвидените промени в 

новата аграрна политика за следващия програмен период (2014-2020 г.) 

позволяват на автора да направи конкретни предложения и препоръки за 

повишаване на конкурентоспособността.  

 

ІV. Бележки и препоръки по дисертационния труд 
Наред с посочените силни страни на дисертационния труд могат да се 

посочат някои слабости, допуснати  неточности и направят препоръки: 

- на места анализът е много общ за състоянието на земеделието и 

не е конкретизиран за влиянието на субсидиите върху развитието на сектора  

(т. 2.3. и 2.4. на втора глава); 

- при един по-стегнат и целенасочен анализ и направени изводи към 

всяка  точка,  резултатите от изследването щяха да се откроят по-ясно; 

- недостатъчно добре е аргументирано направеното конкретно 

предложение за разпределение на директните плащания по отделни 

компоненти за новия програмен период на приложение на ОСП на ЕС; 

- допусната е неточност като е посочено, че в условията на ОСП на 

ЕС, единият стълб е „базиран на директните плащания, а вторият – на 

пазарните мерки” (стр. 195) като по-нататък в изложението вече правилно се 

посочва, че вторият стълб е „свързан с развитието на селските райони” 

(стр.201); 
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- вместо посочените в заключението основни характеристики, 

налагащи необходимостта от използването на субсидиите за развието на 

земеделието и земеделските стопанства логически по-издържано е да се дадат 

обобщаващи изводи, произтичащи от изследването;  

- при подреждането на литературните източници не е спазено 

изискването първо да се посочат на кирилица и след това на латиница. 

 

Авторефератът отговаря на съдържанието на дисертационния труд. 

Посочените научни приноси в автореферата приемам като достижения лично 

на автора, произтичащи от изследването, като прецизирането им би засилило 

тяхната аргументираност. 

 
Заключение 
Дисертационният труд отговаря на всички изисквания за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор”. Авторът се отличава с добри научни 

и практически познания в областта на земеделието, което му позволява 

задълбочено да анализира проблемите и да предлага решения. В 

дисертацията си Станимир Андонов показва безспорни възможности за 

самостоятелно и успешно извеждане на  научни изследвания.  

Всичко това ми дава основание да оценя положително постигнатите 

резултати в дисертационния труд и да гласувам за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор”. Позволявам си да предложа на 

членовете на почитаемото Научно жури също да гласуват за присъждане на 
образователната и научна степен „доктор” на Станимир Чавдаров Андонов по 

професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и  управление по 

отрасли - аграрен сектор).  
  

 
8.01.2014 г.       Подпис: 
       /доц. д-р Нина Котева/ 

 


