
 

СТАНОВИЩЕ 
на доц. д-р  НОНА  ТОДОРОВА МАЛАМОВА,  

член на научното жури, утвърдено от Факултетния съвет на Стопанския факултет на 
Софийския университет ”Свети Климент Охридски“от 15.10.2013 г. , протокол №  8 

 във връзка със защитата на редовен докторант СТАНИМИР ЧАВДАРОВ АНДОНОВ 
за присъждане на  образователната и научна степен „доктор” по професионално 

направление 3.8  
Икономика (Икономика и управление по отрасли - Аграрен сектор),  

на основание чл.4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България 
(обн. ДВ,бр.38 от 21.05.2010 г., изм.ДВ,бр.81 от 15.10.2010 г., изм. ДВ,бр.101 от 

28.12.2010 г.) 
Тема на дисертационния труд ”РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СУБСИДИИ ЗА 
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В 

БЪЛГАРИЯ” 
 
І. Обща характеристика  на дисертационния труд 

Дисертационният труд е посветен на интересен от методологическа и 
практическа гледна точка проблем. Този проблем има важно значение най-малко по три 
причини. 

Предизвикателствата пред селскостопанския сектор в България и ЕС в условията 
на нарастваща либерализация на търговията с аграрни продукти, намаляването на 
конкурентните предимства на Единния европейски пазар при седем стокови подгрупи в 
периода 2002-2011 г., определят насърчаването на развитието на конкурентоспособно и 
високотехнологично земеделие като ключов приоритет на ОСП и Националната 
аграрна политика в новия програмен период 2014 - 2020 г. Поради тази причина 
цялостните изследвания на влиянието на ОСП върху конкурентоспособността на 
земеделието са  много актуални.  

 Независимо от оживената и богата  научна дискусия за ефектите от ОСП върху 
земеделието и земеделските стопанства, някои аспекти са слабо разработени.  Липсва 
цялостно изследване на ефекта от инструментите на ОСП върху конкурентното 
равнище и конкурентния потенциал на българското селско стопанство. 

  В литературата липсват емпирични изследвания с корелационен и регресионен 
анализ на връзката на инструментите на ОСП с капиталообразуването в българското 
земеделие.  В този смисъл опитът на Станимир Андонов да направи анализ на базата на 
статистическа информация и информация от собствено емпирично изследване на 
промените в ресурсната осигуреност на земеделието след присъединяването на 
България към ЕС може да се оцени като много актуален от методологическа гледна 
точка. 

 Приведените аргументи дават основание да се направи изводът, че темата е 
сполучливо избрана, актуална, с  практическа и методологическа значимост.  

За разработката на дисертацията докторантът е използвал  135 литературни  и 
информационни източници на кирилица и латиница. Направен е задълбочен, цялостен   
анализ на научната дискусия по изследваната проблематика в българската и  
англоезичната литература.  Докторантът притежава необходимата научна ерудираност, 
която му е помогнала да направи работещи концептуален и емпиричен модел на своето 
научно изследване.  
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Основната част от приносите в дисертационния труд  са станали достояние на 
научната общност  в 4  публикации - 3 статии, публикувани  от авторитетно научно 
списание  и един материал в сборник под печат. 
 
ІІ. Основни приноси на дисертационния труд 
 Направен е задълбочен литературен анализ в теоретичен, методологичен и методи-
чески аспект в областта на държавната подкрепа в земеделието, на  
конкурентоспособността и в частност на конкурентоспособността в земеделието на 
отраслово ниво и на микроравнище. Конкретният принос тук е в систематизирането на 
възгледите, в оценката на отделните теоретични възгледи, в избора  на 
методологически решения и методически инструменти за конкретния анализ в рамките 
на дисертационния труд.  
 Редица изследвания доказват, че качеството на продукцията и техническата 
ефективност на производството стават определящи за отрасловото равнище на 
конкурентоспособност. Имайки предвид тези научни изводи, оценявам като сполучливо 
методологическо решение на докторанта в сравнителния анализ на ефектите от 
прилагането от ОСП върху конкурентоспособността на земеделието в България, ЕС-27, 
Гърция, Унгария и Франция, да акцентира върху промените след присъединяването 
към ЕС  в количеството на основните  ресурси (земя,  работна сила), техническата 
въоръженост, инвестициите, производителността на труда, добивите от единица 
продукция и продуктивността на животните. 
 Смятам, че най-съществен принос на Станимир Андонов от методологически и 
методически характер  и със значителна практическа стойност е разработването, 
апробирането  и прилагането на методически апарат за оценка на влиянието на 
субсидиите върху конкурентоспособността на 164 земеделски стопанства с различна 
производствена специализация от Русенски, Пловдивски и Самоковски район. Висока 
оценка заслужава оптималният модел на извадката на емпиричното изследване, 
отразяващ различията по отношение на: равнище на стимулиране по ОСП; равнище и 
динамика на конкурентните предимства по стокови групи на европейския пазар; 
интензивност на производството; национални естествени предимства и традиции в 
отглеждането на определени земеделски култури. Интерес за изследователите и 
управленческата практика представлява включването в интегралния показател  
„състояние на стопанствата ” индекс на трансформация  и ниво на ликвидност на 
продукцията, което   позволява да се направят изводи за ефекта на ОСП върху основни 
ресурси на земеделските стопанства и за потенциалната инвестиционна активност.  
 В аналитичната част на дисертационния труд   са откроени тенденции в развитието, 
използването на основните ресурси и   инвестиционната активност в земеделието на 
България, Франция, Гърция, Унгария и ЕС-27, проследена е динамиката на основните 
икономически показатели. В резултат на анализа са откроени проблеми на макрониво 
след присъединяването към ЕС по отношение  на факторите с най-голямо значение за 
равнището на конкурентоспособността в земеделието - поливни площи, количество и 
възраст на използваната техника, продуктивност на животните и земята, структура на 
аграрния сектор. Сравнителният анализ очертава основните направления за промяна в 
начина на използване на европейските и национални фондове. 
 В резултат на анализа на информацията от емпирично изследване на земеделските 
стопанства с различна специализация от три района на страната са оценени промените 
в производителността, рентабилността, продуктивността, ликвидността, задлъ-
жнялостта, собственият капитал, инвестиционната активност. Измерени са кон-
курентоспособността, ликвидността на продукцията, пазарната устойчивост и 
удовлетвореност, промяната на обработваните площи и отглежданите животни. 
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Откроени са тенденциите в развитието на стопанствата в условията на ОСП в 
регионален аспект и по типове специализация. 
 Принос с научно приложен характер в конструктивната част на дисертацията  е 
предложения   алтернативен план за разпределение на директните плащания, с цел  
ускорено повишаване на конкурентоспособността на българските земеделски 
производители. Този план се базира на аргументираните препоръки за промени в 
механизмите и инструментите на ОСП в новия програмен период 2014 - 2020 г.  
 
ІІІ. Критични бележки и препоръки  
 Емпиричният модел се нуждае от усъвършенствуване по посока на постигане на по 
- голямо съответствие с целите и задачите на изследването. Така например, индексът на 
трансформация на стопанствата ще даде по - надеждна информация за изводи по 
отношение на конкурентния потенциал на стопанствата, ако във формулата за  неговото 
изчисление се включат не само променливи от екстензивен порядък (използвани 
земеделски площи, брой животни), но и такива променливи, които отразяват 
качествени промени в ресурсите на стопанствата (дял на поливните площи, промени в 
сортовата структура и породния състав и др.). 
 Богатството на емпиричната информация не е напълно оползотворено. При бъдещи 
изследвания биха могли да се реализират корелационен и регресионен анализ за 
влиянието на различните инструменти на ОСП върху капиталообразуването в 
земеделските стопанства.  
 Използваната на стр. 126  на дисертационния труд терминология, а именно 
”домашна селскостопанска  продукция”, се нуждае от прецизиране.  
 
ІV.Заключение 

Съгласно изискванията на Закона  за развитието на академичния състав  в 
Република България (чл.5, ал.3) смятам, че представеният дисертационен труд 
притежава необходимите качества и ще гласувам положително  за присъждане на 
Станимир Чавдаров Андонов образователната и научна степен “Доктор”.  

 
София 
09.01.2014 г.                                                    Член на научното жури:  --------------------  
                                                                                      /Доц.д-р Нона Маламова/ 
 


