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1. Информация за дисертанта
Дисертантът се е обучавал по докторска програма към Стопанския факултет 

по научна специалност Организация и управление (по отрасли- селско стопанство) 

съгласно Заповед № 424/04.04.2011г. на Ректора на Тракийския университет. 

Обучението е осъществено в задочна форма, а Иванов е отчислен с право на защита на 

през март 2016 г.

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд
Дисертационният труд е разработен на 188 стр. и включва увод, четири глави, 

заключение и използвана литература. В края на изследването са представени 2 

приложения. Списъкът на литературните източници е със 155 позиции, в т.ч. 44 на 

български език.

Темата е актуална, а целта е насочена към изследване и установяване на 

равнището на икономическото развитие на полупазарните земеделски стопанства в 

условията на ОСП на ЕС и на база на получените резултати да се формулират насоки и 

предложения за постигане на устойчивото им развитие. Тезата и хипотезите са 

логични, макар че до голяма степен стесняват изследователското поле до 

политическата подкрепа за развитие на този тип стопанства.

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати



В първата глава са разработени теоретичните основи на концепцията на 

жизнения цикъл. Тя умело е свързана с аспектите на устойчивото развитие на 

земеделските стопанства. Специално внимание с основание е отделено на типологията 

на земеделските стопанства, която е позволила да се представят характеристиките на 

полупазарните стопанства и тяхната роля в селските райони на България.

В последния параграф е изложен методическия подход на изследването, като са 

обосновани същностните характеристики, които се използват като факторни 

променливи, използвани в последващия анализ.

Втора глава е посветена на Общата селскостопанска политика, с акцент на 

мярката за полупазарните стопанства, включена в Програмата за развитие на селските 

райони (2007-2013). Материалът в тази част е изложен, като се започне от общото 

(целите и структурата на ОСП) и се стигне до конкретните изисквания на мярка 141 и 

другите схеми и мерки, които могат да бъдат използвани от полупазарните стопанства.

Третата глава включва анализ и оценка на състоянието, развитието и 

резултатите на полупазарните стопанства в периода на прилагане на първата българска 

Програма за развитие на селските райони. В тази част положителна оценка заслужават 

изведените изводи за проблемите на полупазарните стопанства и слабостите по 
прилагане на мярка 141.

В четвърта глава са представени насоки за постигане на икономическо развитие 

на полупазарните стопанства в България с акцент към използване на производствените 

фактори. В последния параграф са разработени насоки за трансформация на 

полупазарния тип стопанства в пазарен.

В заключението са синтезирани постигнатите резултати и направените 

препоръки.

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси
Справката за приносите в значителна степен отразява постигнатите резултати в 

дисертационния труд. Сред тях, характер на обогатяване на знанията имат резултатите 

от оценката на влиянието на подкрепата на полупазарните стопанства по мярка 141 на 

Програмата за развитие на селските райони (2007-2013), както и оценката на 

причините и факторите за проблемите в усвояването на средствата по част от мерките 

по Програмата през първия програмен период.



Характерът на новост имат част от формулираните практико-приложни 

решения за усъвършенстване на националната политика за подкрепа на малките 

полупазарни земеделски стопанства.

5. Оценка на публикациите по дисертацията
Докторантът прилага към дисертационния труд три броя самостоятелни 

публикации -  2 статии в Trakia Journal of Sciences и един доклад на научно- 

практическа конференция. Тематиката на представените публикации е свързана със 

съдържанието на дисертационния труд и отразява съществени негови части.

Представеният автореферат обективно отразява структурата и съдържанието 

на дисертационния труд.

6. Критични бележки, препоръки и въпроси
Дисертационният труд би спечелил, ако някои от предложенията, като тези за 

„примерния модел на икономически устойчиво земеделско стопанство“ (стр.166), за 

функциите на Националната система за съвети в земеделието бяха по-пълно 

аргументирани. Подценени са и възможностите за трансформация на изследваните 

полупазарни стопанства в пазарни на основата на сътрудничество, договорно 

фермерство или коопериране.

Към докторантът имам следните въпроси:

Как оценявате методическите подходи и резултати от предшестващи 

изследвания, посветени на въздействията на ОСП на икономическото развитие на 

земеделските стопанства и по какъв начин позиционирате сред тях Вашето 

изследване?

7. Заключение
Изложените резултати и положителни страни на дисертационния труд ми дават 

основание да препоръчам на членовете на научното жури да гласуваме положително за 

присъждане на Димо Найденов Иванов на образователната и научна степен „Доктор“ 

по научна специалност Организация и управление на производството (по отрасли -  

селско стопанство).

10.01.2017 г. Подпис:...................................
(проф.д.ик.н. Юлия Дойчинова)


