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С Т А Н О В И Щ Е 
от: доцент д-р Александър Иванов Николов 

 
Председател 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 
 
Докторантът е определил темата на своята докторска работа „Ролята на европейските 
субсидии за повишаване на конкурентоспособността на земеделието в България” с 
което е дал сериозна заявка да анализира един актуален и определящ за развитието на 
българското земеделие процес.  
Втората позитивна характеристика при избора на тема на докторската дисертация е 
включването на важното икономическо понятие „конкурентноспособност” на 
земеделските производители в България. Съчетаването на тези два процеса единият 
произтичащ от националната реформа в земеделието , а другия идващ по линия на 
европейската интеграция на България създават предпоставки за един ефективен принос 
в анализа на икономическото състояние на земеделските стопанства . 
Дисертацията отговаря на всички формални изисквания за докторска теза като текста се 
състои от увод, четири глави, заключение и библиография с общ обем от 223 страници. 
Направена е обосновка на избора и актуалността на темата в увода и е извършен 
документален анализ на степента на разработването на темата в чуждестранната и 
българска литература . 
Докторската теза на дисертанта е, че субсидиите като основен елемент на Общата 
селскостопанска политика на ЕС спомагат за развитието на земеделието в България и 
влияят положително върху неговата конкурентноспособност и икономическа 
ефективност посредством по-високата инвестиционна активност и възможността 
за реализация на иновативни решения. Тази теза би звучало тривиално дори тафтологично 
от гледна точка на стратегията на ЕС, но в контекста на българската реформа в земеделието 
поради липса на актуални анализи и задълбочено изследване на факторните зависимости 
тезата може да приемем за полезна. 
Общата оценка по отношение на определяне на темата, дефинирането на предметната 
област, формулирането на докторската теза, обекта и методите за изследване е 
положителна. 
Приложената от докторанта методологическа матрица на анализ съчетава няколко 
основни метода.Станимир Андонов е съчетал документалния вторичен анализ на 
статистическа информация и информация от собствено емпирично изследване на 
промените в ресурсната осигуреност на земеделието след присъединяването на 
България към ЕС. От методологическа гледна точка това осигурява добра 
информационна база за анализи и сравнения. Без да  проявава особена ерудираност и 
задълбоченост в анализа и прилагането на избраната методология докторантът се е 
справил с поставената задача. Резултатите от научното изследване са сполучливо 
представени на съвременен и достъпен научен език, в подходящ и съответстващ на 



2 
 

изискванията обем и структура,посредством голям брой графики, таблици и 
обобщаващи изводи. 
 
2. Научно-приложни резултати и приноси на дисертационния труд 
 
Дисертационният труд има няколко съдържателни характеристики, които можем да 
определим като научни или научно-приложни приноси: 
Първо, анализа на теоретико-методическите въпроси за влияние на 
селскостопанската политика на ЕС и на държавната подкрепа върху 
конкурентоспособността на земеделието и земеделските стопанства в исторически 
контекст може да послужи за отправна точка и на следващи изследвания в тази област . 
Второ, приложен е системни подход за оценка на въздействието на инвестициите в 
земеделието като многоаспектно са обхванати различни икономически фактори на 
въздействие за конкретни селскостопански производители. 
Трето, развита е и методологическата основа на анализа като е приложена 
оригинална методика с 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. 
Четвърто, направен е сравнителен анализ за ефектите на конкурентноспособността 
на български с други европейски аграрни системи./ България, Франция, Гърция, 
Унгария и ЕС-27/ 
Пето, използван е финансово-икономически анализ като са оценени равнищата и 
динамиката на финансово-икономическите показатели за устойчивост, възвръщаемост, 
обем на инвестициите,  на 164 стопанствата от различен вид и месторазположение. 
Шесто, на базата на комплексна оценка на  земеделските стопанства е създадена 
основа за ранжиране и категоризиране по групи  с различно равнище на развитие 
отделните стопанства. Подобен опит може да бъде развит в една лонгитудна 
изследователска практика което ще очертае възможните трендове на промени в 
състоянието на групите стопанства. 
 
3. Автореферат, справка за приносите и публикации, свързани с 
дисертационния труд 
Авторефератът представя точно и с достатъчна пълнота съдържанието на 
дисертационния труд. 
Авторската справка за приносите е достоверна. 
Представените публикации, свързани с дисертационния труд, включват три 
научни статии и едно участие в монографичен сборник. Покрит е стандартния минимум 
от изисквания за публикации  по време на срока за подготовка на докторска теза. 
4. Критични бележки, въпроси и препоръки по дисертационния труд 
Критични бележки могат да се отправят ,както е известно към всеки текст, особено 
когато той е свързан с толкова значими обектни процеси. 
Моята критика в този смисъл е ограничена само по отношение на няколко по важни 
теоретически обосновки на ключовите икономически понятия и изследователски 
резултати. 
Докторанта в бъдещите си работа може да задълбочи анализа на икономическите 
фактори на основното понятие за конкурентноспособност на земеделските стопанства. 
Конкурентноспособността е една сложна системна характеристика произтичаща не 
само от финасови ресурси и влияния, но и от много икономически,пазарни и социални 
фактори. Особено в икономическата динамична среда на реформата в българското 
земеделие, факторите които влияят на конкурентносопособността и относителния дял 
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на тези фактори към субсидиите на ЕС към земеделието не са отразени цялостно в 
дисертацията. 
5. Заключение 
Давам положителна оценка на дисертационния труд. 
Дисертационният труд 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 основните изисквания за 
придобиване на образователна и научна степен „доктор” по професионално 
направление 3.8. Икономика (Икономика и управление по отрасли – Аграрен сектор). 
 
Подпис: 
(доц.д-р Александър Николов) 

10.01.2014 г.  
 


