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върху дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

доктор” по научна специалност „Организация и управление на производството

(селско стопанство)“

Изготвил становището: доц. д-р Мария Радославова Станимирова, научна 

специалност „Икономика и управление (селско стопанство)”, ръководител катедра 

„Аграрна икономика“ при Икономически университет -  Варна.

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ по научна специалност „Организация и управление на 

производството (селско стопанство)“, професионално направление 3.7 

"Администрация и управление", област на висшето образование 3 "Социални, 

стопански и правни науки" в Тракийски университет - Стара Загора.

Основание за представяне на становището: участие в състава на Научно 

жури със Заповед № 3009 / 12.12.2017 г. на Ректора на Тракийски университет.

Автор на дисертационния труд: Димо Найденов Иванов, задочен докторант 

по научната специалност „Организация и управление на производството (селско 

стопанство)“ към катедра „Мениджмънт“ в Стопански факултет на Тракийски 

университет.

Тема на дисертационния труд: „Икономическо развитие на полупазарните 

земеделски стопанства в България в условията на ОСП на ЕС”.

I. Информация за докторанта

Докторантът Димо Найденов Иванов се е обучавал в докторантура в задочна 

форма на обучение, държавна поръчка, по научната специалност „Организация и 

управление на производството (селско стопанство)“ (05.02.21) към катедра 

„Мениджмънт“ на Стопански факултет при Тракийски университет (ТрУ). 

Зачисляването в задочна докторантура е осъществено със Заповед на Ректора на ТрУ 

№ 424/04.04.2011 г. Срокът на обучение е 4 години, считано от 30.03.2011 г. до
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30.03.2015 г. Научен ръководител е проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова - 

Калайджиева.

След изтичането на срока на обучение, докторантът е отчислен е право на 

защита е решение на ФС на Стопански факултет и Заповед на Ректора на ТрУ № 

564/11.03.2016 г. Темата на дисертационния труд при зачисляване на Димо Иванов в 

докторантура е "Управление на аграрното производство в условията на динамично 

променящи се пазари", променена със Заповед на Ректора на ТрУ № 04/04.01.2016 г. 

на "Икономическо развитие на полупазарните земеделски стопанства в България в 

условията на ОСИ на ЕС".

Докторантът Димо Иванов е завършил бакалавърска програма по „Икономика на 

съобщенията“ и е придобил ОКС „магистър“ по „Маркетинг“ към УНСС -  София.

Професионалният му опит включва работа на различни ръководни позиции, 

свързани е процесите на управление в агробизнеса, в т.ч. в условията на 

евроинтеграция:

- Търговски мениджър в „Некском България“ АД, Регионален офис - Стара

Загора;

- Директор на Областна дирекция на ДФ "Земеделие" - гр. Стара Загора;

- Специализант в изследователски институт по секторна програма "Еразъм",

Център за изследване на европейските политики, Брюксел (Белгия);

- Съветник по икономически въпроси и координатор на Европейска мрежа за

идеи към Европейски парламент, Брюксел (Белгия);

- Административен мениджър към Секретариат на квесторите, Европейски

парламент, Брюксел (Белгия).

II. Общо представяне на дисертационния труд

Дисертационният труд е посветен на изключително актуален въпрос -  

възможностите за икономическото развитие на полупазарните земеделски стопанства 

в България в условията на ОСИ. Това се обуславя от една страна от значителния брой 

подпомогнати по ПРСР 2007-2013 г. (в частност мярка 141 "Подпомагане на 

полупазарните земеделски стопанства в процес на преструктуриране") полупазарни 

земеделски стопанства и от друга страна от необходимостта да бъде изследвана 

ефективността на процеса на подпомагане след края на времевия обхват на мярката.
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Оригиналният момент в представения дисертационен труд е, че авторът е успял 

на основата на проучвания в специализираната литература и собствено анкетно 

допитване да изследва въздействието на ОСП върху икономическото развитие на 

ППЗС в България. В разработката е представен подробен анализ на общата 

селскостопанска политика (ОСП) и ролята на Мярка 141 за развитието на ППЗС в 

България.

Обобщенията в теоретичната част са следствие от запознаване със значителен 

брой литературни източници, практически разработки и различни позиции на водещи 

автори в областта на развитието на полупазарните земеделски стопанства (ППЗС) и 

провежданата ОСП на ЕС. Посоченото позволява на автора да предложи, аргументира 

и апробира инструментариум, е чиято помощ да се анализират и оценят състоянието и 

проблемите пред развитието на полупазарните земеделски стопанства на национално 

и общностно ниво. На база на получените резултати са предложени насоки за 

постигане на устойчиво икономическо развитие на тези стопанства, в т.ч. касаещи 

прилагането на мярка 141. Посоченото до момента аргументира актуалността и 

значимостта на представения дисертационен труд.

Дисертационният труд е в общ обем от 188 страници основен текст и 

приложения. В структурно отношение е оформен както следва - увод, четири глави, 

заключение и литература. Представената структура в глави и параграфи е добре 

балансирана. В дисертацията се съдържат 17 фигури, 12 таблици и 2 приложения. 

Използвани са 155 литературни източници (вкл. 44 на български и 111 на чужд език).

III. Преценка на формата и съдържанието на дисертационния труд

Въведението на дисертацията представя цялостна концептуална рамка на 

изследването. В него са представени: актуалност и значимост на научното изследване; 

предмет и обект на изследване; цел и задачи; водеща изследователска теза и основни 

хипотези; изследователски методи; възприети ограничения; етапи на изследването и 

информационна обезпеченост.

Докторантът достатъчно аргументирано обосновава актуалността и значимостта 

на научното изследване, като подкрепя тезата си е резултати от конкретни 

изследвания. Обектът и предметът на дисертационния труд са ясно формулирани. 

Изследователските въпроси и задачи коректно представят намеренията на докторанта,
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които намират конкретна реализация е представения труд. Изследователските 

хипотези и теза са дефинирани по коректен начин (въпреки, че тезата е представена 

твърде общо). Изследователските методи са подходящо подбрани. Възприетите 

ограничителни условия прецизират изследователската рамка.

В първата глава докторантът е концептуализирал основни теоретични 

направления свързани е: жизнения цикъл на стопанската организация; устойчивото 

развитие на земеделските стопанства и фактори, които го детерминират; типологията 

на земеделските стопанства и критерии за диференцирането им като ППЗС; роля на 

ГТПЗС за развитие на селските райони в Европа и методика за изследване на 

икономическото им развитие. Висока оценка в тази част на дисертационния труд 

заслужава предложената от автора на дисертационния труд методика на изследване 

на ППЗСС.

Във втора глава е направен анализ задълбочен анализ на ОСП на ЕС. Отделено 

е подробно внимание на целите и обхвата на мярка 141 от ПРСР в България и други 

страни членки на ЕС, както и на други схеми и мерки, по които могат да бъдат 

подпомогнати ППЗС.

Трета глава от дисертационния труд се отнася до анализ и оценка на 

икономическото развитие на ППЗС периода 2007-2013 г. на ниво ЕС и в България. 

Въз основа на статистически анализи на акумулираните при осъщественото анкетно 

допитване данни, се достига до извод, че мярка 141 от ПРСР е съществен фактор за 

икономическото развитие на изследваните стопанства. Обосновава се обвързаността 

на мярка 141 е други инвестиционни мерки от ПРСР.

В четвърта глава са представени насоки и приоритети за постигане на 

устойчиво икономическо развитие на полупазарните земеделски стопанства в 

България. Акцентира се на ролята на ефективното управление на поземлените 

ресурси, технологичната модернизация на ППЗС и необходимостта от повишаване на 

управленските компетенции на земеделските производители. Отделено е внимание на 

насоки за успешна трансформация на полупазарните земеделски стопанства в 

пазарни.

В представеното заключение авторът сполучливо е синтезирал постигнатите 

резултати в теоретичен, постановъчен и аналитично-прескриптивен план.
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Библиографската справка (съдържаща 240 източника) показва отлична 

литературна осведоменост на автора на дисертационния труд. Езикът и стилът на 

разработката са научни.

Дефинираните цел и задачи считам за постигнати.

Основните моменти от дисертационния труд са намерили място в представения 

автореферат. В този смисъл съдържанието на автореферата кореспондира с основния 

труд на автора.

IV. Оценка на публикациите на докторанта

В автореферата на докторанта са представени три публикации, свързани с темата 

на дисертационния труд: две статии и един доклад от научно-практическа 

конференция. Всички публикации са в специализирани издания, е което отговарят на 

изискванията във връзка с присъждане на образователната и научната степен 

„доктор“.

V. Научни и практико-приложни приноси на дисертационния труд

Представената в автореферата справка за научната новост и полезност на 

представения дисертационен труд съдържа пет приносни моменти. Справката за 

дефинираните приноси коректно отразява основните постижения на докторанта. 

Приносните моменти условно могат да бъдат разграничени от гл.т. на техния 

характер:

-  е теоретичен характер -  принос № 1.

-  е научно-приложен характер -  принос № 2.

-  с практико-пршожен характер -  принос № 3, 4 и 5.

VI. Въпроси по дисертационния труд

С оглед създаване на предпоставки за по-убедително защитаване на труда на 

докторанта си позволявам да направя няколко коментара и да задам следните 

въпроси:

1. Целта на дисертационния труд и задачите към нея оценявам като изпълнени, 

но между целта, от една страна и изследователските задачи, от друга страна, има 

известно разминаване. Целта е с по-малък обхват от това, което авторът фактически е
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изпълнил в разработката. Реално първа глава от дисертацията липсва в дефинираната 

цел, но същевременно е коректно отбелязана в изследователските задачи.

2. Каква е разликата между "икономически растеж" и "икономическо развитие", 

защото темата на дисертационния труд насочва внимание към икономическото 

развитие на полупазарните земеделски стопанства, а предметът на изследване се 

концентрира върху постигнатия от гях икономически растеж?

3. От представените в трета глава на дисертационния труд статистически 

анализи, основани на събраните чрез анкетното допитване първични данни, не става 

достатъчно ясно единични или множествени са осъществените корелационни 

зависимости. Докторантът неправилно е интерпретирал получения коефициент на 

детерминация в размер на 0,49 (стр. 122). В текста е посочено, че този показател 

означава, че "за 49% от анкетираните стопанства наличието на мярка 141 е било 

основен фактор за развитие". При анализ на зависимости коефициентът на 

детерминация отразява степента, в която зависимата променлива се обяснява е 

изменението на независимата, т.е., би следвало да се интерпретира, че 49% от 

икономическото развитие на ППЗС може да се обясни с приложението на мярка 141. 

Това поставя следните важни въпроси: Кои са точните променливи, които са отчетени 

при анализ на представената зависимост и кои фактори (със съществено значение - 

51% въздействие) са останали извън осъществения анализ?

5. В разработката се смесва номерацията на подпараграфите и присъства текст 

извън тях (напр. към параграф 4 от Първа глава, стр. 43).

6. Към Втора глава не са представени обобщени изводи, каквито присъстват към 

останалите глави на дисертационния труд.

VII. Обобщена оценка на дисертационния труд и заключение

Представеният дисертационен труд представлява мащабно изследване на значим 

и актуален проблем. Приносите на автора обогатяват съществуващите знания в 

сферата на анализа на икономическото развитие на ППЗС у нас и в ЕС.

Дисертационният труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ за присъждане на 

образователната и научната степен „доктор’', поради което е убеденост предлагам на 

членовете на уважаемото Научно жури да вземат положително решение за 

присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научната специалност
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