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       ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА – СОФИЯ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

От: професор д-р Храбрин Янушев Башев -  

член на научно жури, назначено със заповед № РД 38-582/23.10.2013г. на Ректора на 

СУ „Св. Климент Охридски” 

Относно: дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор” по професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и 

управление по отрасли – Аграрен сектор)  

Тема на дисертационния труд: Ролята на европейските субсидии за повишаване на 

конкурентоспособността на земеделието в България  

Автор на дисертационния труд: Станимир Чавдаров Андонов – редовен докторант в 

Катедра „Икономика и управление по отрасли” към Стопански факултет на СУ 

Научен консултант: проф.дин Антоанета Симова 

 

1. Форма и съдържание на дисертационния труд 

 

Дисертационният труд е по един от най-актуалните в съвременния етап от 

развитието на българското и европейското селско стопанство въпроси – ролята на 

европейските субсидии и конкурентоспособността на земеделието. Значимостта на 

изследването се засилва и от факта, че са малко разработките посветени на този 

проблем както у нас, така и в останалите страни на Европейския съюз. 

Основната теза на автора, предметът, обектът, целта, задачите, периодът и 

ограниченията на изследването са ясно и сполучливо формулирани, добре обосновани 

и логически обвързани.  

Посредством задълбочено проучване на литературата и практиката, подбор на 

подходящи методи на изследване и показатели за оценка, събиране, обработка и анализ 

на огромен по обем информация, поставените цели и задачи на дисертацията са 

успешно реализирани.  
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Резултатите от научното изследване са сполучливо представени на съвременен и 

достъпен научен език, в подходящ и съответстващ на изискванията обем и структура, 

посредством голям брой графики, таблици и обобщаващи изводи.  

Направени са и полезни изводи и препоръки за усъвършенстване на политиките и 

за повишаване на конкурентоспособността на българското селско стопанство.  

Дисертационният труд показва задълбочено познаване на теорията и практиката в 

дадената област от страна на кандидата, и изградена способност за самостоятелни 

изследвания с висока научна и приложна ценност. 

 

2. Научно-приложни резултати и приноси на дисертационния труд 

 

Дисертационният труд съдържа редица научни или научно-приложни приноси: 

Първо, обобщени са теоретико-методическите въпроси за влияние на ОСП и на 

държавната подкрепа върху конкурентоспособността на земеделието и земеделските 

стопанства. Анализирана е историята, обоснована е необходимостта, и са разкрити 

същността, формите и ефектите на държавна подкрепа и интервенция в отрасъла.  

Усъвършенстван е методическият инструментариум за оценка на въздействието на 

ОСП и субсидиите върху земеделието и земеделските стопанства. Обоснована е 

адекватна система от количествени и качествени показатели, и използването на нов 

(авторов) Индекс за състояние на стопанствата, който интегрира индекс на 

трансформация, ниво на ликвидност на продукцията, и нива на конкурентоспособност, 

пазарна устойчивост и пазарна удовлетвореност. 

Второ, направен е подробен анализ на многостранните ефекти от прилагане на 

ОСП на ЕС върху конкурентоспособността на българското земеделие и на основните 

му подотрасли, като са разкрити факторите, равнищата и тенденциите, включително и в 

сравнение с други страни на ЕС.  

Трето, направено е оригинално изследване и задълбочен анализ на финансово-

икономическото състояние  и на конкурентоспособността на земеделските стопанства в 

три основни райони на страната. Оценени са равнищата и динамиката на финансово-

икономическо състояние, субсидиране, и конкурентоспособност на стопанствата от 

различен вид и месторазположение. На базата на интегрална оценка земеделските 

стопанства са категоризирани в групи с различно равнище на развитие като се очертани 

и тенденциите в развитието на стопанствата.  
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Четвърто, систематизирани са проблемите при прилагането на ОСП на ЕС в 

нашата страна на отраслово и стопанско равнище, и са разкрити практическите 

възможности за повишаване на конкурентоспособността на отрасъла. На тази основа са 

направени обосновани препоръки за подобряване на политиките и за повишаване на 

конкурентоспособността на стопанствата през следващия програмен период. 

Дисертационният труд  съдържа достатъчни научни или научно-приложни 

резултати с оригинален принос в (аграр)икономическата наука за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор”. 

 

3. Автореферат, справка за приносите и публикации, свързани с 

дисертационния труд 

 

Авторефератът представя адекватно и в синтезиран вид съдържанието на 

дисертационния труд. 

Авторската справка за приносите коректно отразява основните научни и научно-

приложни постижения в дисертационния труд. Тя следва да се допълни и с 

отбелязаните приноси в това становище. 

Представените публикации, свързани с дисертационния труд, включват три 

научни статии и едно участие в монографски сборник. Всички публикации са в 

авторитетни академични издания и представят много добре основните части на 

дисертацията.  

 

4. Критични бележки, въпроси и препоръки по дисертационния труд 

 

Могат да се направят следните критични бележки към дисертационния труд: 

Първо, някои от анализите в разработката надхвърлят темата на дисертацията 

(„ролята на европейските субсидии” и „повишаването на конкурентоспособността на 

българското земеделие”), като обхващат разнообразните аспекти в развитието на 

нашето земеделие в условията на прилагане на ОСП на ЕС.   

Второ, динамиката в развитието на отрасъла и на стопанствата в страната не е 

само резултат от прилагането на ОСП и на отделните й инструменти (в частност на 

„европейските субсидии”), но и на множество други фактори като: колебания на 

климата, икономическа криза, развитие на институционалната среда и политиките, 

демографски, международни и др.  
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Направените бележки не омаловажават достойнствата на научната разработка и 

не влияят на положителната оценка на дисертационния труд. 

Дисертационният труд и постигнатите резултати пораждат следните въпроси:  

I. В каква степен интегрирането на новоразвиващите се теории за обществен 

(„държавен”, „европейски” и т.н.) провал би позволило да се разбере по-добре ходът и 

ефективността от въвеждане на ОСП на ЕС в специфичните условия на българското 

селско стопанство? 

II. Кои от предложените направления за подобряване на политиките и за 

повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие са най-важни на 

настоящия етап от развитието на отрасъла и следва да бъдат приоритет? 

Пред вид на актуалността на дисертационния труд, и на неговата висока научна 

и практическа ценност, препоръчвам на докторанта да публикува разработката като 

самостоятелна монография. 

 

5. Заключение 

 

С убеденост давам положителна оценка на дисертационния труд.  

Смятам, че дисертационният труд напълно отговаря на изискванията на 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”, а Станимир Чавдаров Андонов 

покрива всички изискванията за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор” по професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление по 

отрасли – Аграрен сектор). 

 

 

27.12.2013г.                                                      Подпис:        

                                                                                        (проф.д-р Храбрин Башев) 

 
 

 
 


