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РЕЦЕНЗИЯ
От проф.д.ик.н.Иван Стойков Кънчев -  член на научно жури 

съгласно Заповед № 3009/12.12.2017 на Ректора 

на Тракийския университет - гр.Стара Загора
за дисертационен труд на тема „Икономическо развитие на 

полупазарните земеделски стопанства в условията на ОСП на ЕС“ 
за придобиване на ОНС „доктор“ по докторска програма (научна 

специалност) „Организация и управление на производството“ 
(селско стопанство), 3.7 „Администрация и управление“, област 
на виеше образование 3 „Социални, стопански и правни науки“,

разработен от задочен докторант Димо Найденов Иванов, 
катедра „Мениджмънт“ на Стопанския факултет в Тракийския

университет

1.Биографични данни за автора на дисертационния труд
Димо Иванов е магистър по „Маркетинг“ -  2009 г. на Университета за 

национално и световно стопанство.

През периода 2006-2017 последователно е работил като търговски 

мениджър на Некском България АД; Директор на областна дирекция на ДФ 

„Земеделие“ клон Ст.Загора Разплащателна агенция; специализант в 

Изследователски институт по секторна програма Еразмус-Център за 

изследване на европейски политики -  Брюксел (Белгия); съветник по 

икономически въпроси в Европейски парламент -  Брюксел (Белгия); 

политически координатор -  Европейска мрежа за идеи -  Брюксел (Белгия); 

административен мениджър на Секретариата на квесторите в Европейския 

парламент -  Брюксел (Белгия).

От личната информация в автобиографията на Иванов се вижда, че той 

притежава отлични комуникационни умения, много добри практически 

възможности за анализ, прогнозиране и планиране, отлични умения за работа в 

международни екипи, дигитални компетентности и много добра езикова 

подготовка.

2.Актуалност на проблематиката на дисертационния труд.
Актуалността на темата за икономическото развитие на полупазарните 

земеделски стопанства в България в условията на ОСП на ЕС е защитена от 

докторанта убедително на основата на проучването на постигнатия



икономически растеж на полупазарните земеделски стопанства в България за 

периода на прилагане на Програмата за развитие на селските райони (2007- 

2013), в т.ч. и на мярка 141 „Подпомагане на полупазарните земеделски 

стопанства в период на преструктуриране“.

В увода е заложена и претенцията на автора да се направи цялостна 

оценка на влиянието на националните и общностни политики за подкрепа на 

устойчив растеж на икономическо, социално и екологично развитие, както и за 

преструктуриране на полупазарните земеделски стопанства.

3. Цел, задачи, теза и методи на изследване.

Изследователската теза е насочена към доказване влиянието на 

прилаганите политики за подкрепа на полупазарните земеделски стопанства, 

заложени в Програмата за развитие на селските райони за постигане на трайна 

тенденция към устойчиво икономическо развитие на този тип стопанства. Целта 

и задачите на дисертационния труд са свързани с изследователската теза и са 

в основата на добре композираната структура и съдържание на 

дисертационния труд. Задачите ясно определят направленията, в които е 

развита разработката. Обектът и предметът на дисертационния труд са добре 

формулирани. Основните ограничения на изследването правилно очертават 

времевия му период, информационните и нормативни източници и обхвата на 

анкетното проучване.

4. Съдържание на дисертационния труд и получени резултати.
Дисертационния труд съдържа 180 страници основен текст, 8 страници 

литературни източници и 2 приложения -  6 стр. Той е онагледен с 19 фигури и 

13 броя таблици. Библиографският списък съдържа 155 използвани източници, 

от които 111 са на чужд език.

В теоретичната част на дисертацията труд докторантът сполучливо 

представя основните теоретични направления, свързани с жизнения цикъл на 

стопанските организации и техните характерни особености. В тази част на 

дисертацията са проучени развитието на земеделските стопанства, както и 

тяхната типология, като основен акцент се поставя на характеристиките на 

полупазарните земеделски стопанства.



Теоретичната част от разработката доказва, че докторантът добре 

познава основните научни направления, свързани с изследваната 

проблематика и умело ги аргументира и интерпретира. Доказателство за това 

са направените изводи, които той пряко отнася към спецификата на малките и 

средните стопанства и оценява доколко те и човешкия капитал допринасят за 

реализиране на икономически, социални и екологични ползи при 

осъществяване на стопанска дейност в аграрния отрасъл.

В следващата втора глава подробно са представени развитието, 

основните цел, елементи и структура на ОСП на ЕС за периода 2007-2013 г. с 

акцент върху мярка 141. Разкрита е основната същност на механизмите на 

развитие на земеделските стопанства. Докторантът правилно е възприел 

подхода да коментира и оценява само тези страни от нормативните 

регламентации, които са пряко свързани с целите на изследването. Сполучливо 

са оценени и допълнителните схеми и мерки за подпомагане на полупазарните 

земеделски стопанства, включени в ОСП, които допринасят за организационния 

растеж на тези стопанства. Коментарите и оценките непосредствено следват 

нормативните документи, които касаят спецификата на българските 

полупазарни земеделски стопанства.

Специално внимание и висока оценка заслужава частта от 

дисертационния труд, посветена на анализа и оценката на икономическото 

развитие на полупазарните стопанства в условията на ОСП, направени на 

основата на прилагането на ПРСР през първия програмен период.

На базата на анкетно проучване на ръководители на прилагащите органи 

на програмата и експерти от административните области на страната, както и 

анкетираните бенефициенти на одобрените проекти по мярка 141 са обобщени 

получените резултати, които са допълнени с интервютата с водещи 

анализатори и експерти от Главна дирекция Земеделие към Европейската 

комисия.

В тази част от разработката положително оценявам начина на 

представяне на анкетното проучване и аргументирането и интерпретирането на 

резултатите от позицията на формулираната теза и цел на дисертационния 

труд. Този подход е позволил, авторът да оцени не само какво е постигнато, но 

и да открои оригиналността на изследванията си.



Следвайки структурата на дисертационния труд, докторантът в 

последната част на разработката, на основата на представените изводи и 

проблеми на страните от ЕС и на нашите земеделски производители, е 

разработил перспективи и мерки за бъдещето развитие на полупазарните 

стопанства, които могат да подпомогнат специалистите, прилагащи политиките 

за развитие на този вид стопанства.

Заключението съдържа в обобщен вид постигнатото в дисертационния 

труд. В него сполучливо е представена степента на потвърждаване на 

работните хипотези и са изложени основни стратегически мерки за развитие и 

преструктуриране на земеделските стопанства.

Като цяло, изложеното дотук съдържание на дисертационния труд, ми 

дава основание за обобщаващия извод, че дисертацията е завършено научно 

изследване по проблемите на влиянието на ОСП върху икономическото 

развитие на полупазарните стопанства у нас и показва възможностите и 

подготовката на автора да провежда самостоятелни научни изследвания по 

актуални проблеми от социалната практика.

б.Приноси на дисертационния труд.
Справката за приносите на дисертационния труд коректно представя 

използваните методически подходи и постигнатите резултати от докторанта.

В дисертацията се съдържат приносни моменти главно с методически и 

практико-приложен характер.

^  В теоретичната част е разкрито многофункционалното влияние на 

въздействието на ОСП върху растежа и развитието на полупазарните 

стопанства, с което до голяма степен се обогатява аграрикономическата наука.

S  За методически принос приемам успешно подбрания и приложен 

методически инструментариум, който във висока степен отчита спецификата на 

предмета и обекта на изследването и е приложим за разработване на анализи 

и оценки, свързани с тематиката на дисертационния труд.

s  За потвърдителни резултати, които имат приносен характер приемам 

голяма част от разкритите причини и фактори, допринесли за слабото 

усвояване на част от средствата по някои от мерките на ПРСР за подпомагане 

на полупазарните стопанства, в т.ч. и тези на мярка 141.



v' Приноси, които имат практико-приложен характер и са 

идентифицираните проблеми, намерения и нагласи на собствениците на 

земеделски стопанства, които заедно с предложените насоки и приоритети за 

ускорено изпълнение на ПРСР в България, могат да се използват при 

разработване на бъдеща национална програма за ускорено развитие на ППЗС.

6. Публикации по дисертационния труд.

Съдържанието на дисертационния труд е представено пред научната 

общност с 3 броя публикации. Две от тях са научни статии, намерили място в 

реномираното научно списание на Тракийския университет Trakia journal of 

sciences, а третата публикация е научен доклад, представен на научно- 

практическа конференция „Развитие на агробизнеса и селските райони в 

България и ЕС -  перспектива 2020“, проведена в Икономически университет 

гр.Варна.

Авторефератът на дисертационния труд във висока степен отразява 

неговото съдържание.

7. Бележки, препоръки и въпроси към докторантът.
По дисертационния труд нямам допълнителни бележки и препоръки.

Към докторантът имам въпроси за доизясняване по време на обсъждане 

на темата пред научно жури, свързани главно с допълнителна аргументация на 

препоръките за технологичната модернизация на полупазарнитге стопанства и 

за възможностите за постигане на устойчиво икономическо, социално и 

екологично развитие.

На база на проучването и получените резултати от анализа доразвийте и 

аргументирайте следните формулирани от Вас предложения и препоръки:

S  „новоизградените стопанства, както и тези, одобрени по мерки 141 

от предходния програмен период (2007-2013) да надграждат достигнатото ниво 

на модернизация на основата на разработени специфични общностни или 

национални схеми и мерки за подпомагане на полупазарните стопанства“.

S  „За създаване на възможности за преструктуриране съобразно 

екологичните стандарти на ЕС е необходима допълнителна държавна подкрепа 

за този тип стопанства под формата на финансиране и по-облекчени 

административни процедури......



^  „прилагане на отделни политики по видове стопанства и търсене 

на оптимален вариант за постигане на ефективност от земеделската дейност“.

Заключение.

Дисертационният труд на Димо Иванов е посветен на актуален проблем 

за развитието на земеделските стопанства на България. В него:

s  е разработен специфичен методически инструментариум за 

изследване, който до голяма степен отчита особеностите на 

предмета и обекта на изследване;

V  се съдържат аргументирани изводи за слабото усвояване на 

средствата по част от мерките на Програмата за развитие на 

селските райони за подпомагане на полупазарните земеделски 

стопанства, вт.ч. и на мярка 141;

S  се предлагат практико-приложни решения и насоки за 

отстраняване на съществуващите проблеми, които могат да 

допринесат за развитие на националната политика в частта й за 

подпомагане на полупазарните земеделски стопанства.

Всичко това ми дава достатъчно основания 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).

07.01.2018 г. Рецензент:

(проф.д.ик.н.Иван Кънчев)


