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Биографично представяне на кандидата
Докторант Димо Найденов Иванов е бакалавър по Икономика на съобщенията 

от 2006 г., УНСС, гр. София и магистър по маркетинг от 2009 г., УНСС, гр. София.

Зачислен е в задочна форма на докторантура на 30.03.2011г. в катедра 

„Мениджмънт”, СФ приТрУ, гр. Стара Загора и е отчислен с право на защита на 

25.02.2016 г.
През периода 2006-2017 г. заема поредица от административни и ръководни 

длъжности: 2006-2008 г. е търговски мениджър на Регионален офис на Некском 

България АД; 2009-2012 г. - директор на областна дирекция на ДФ „Земеделие“, 

Ст. Загора; от 2013 г. е в Европейския парламент, Брюксел (Белгия) - съветник по 

икономически въпроси, политически координатор в Европейска мрежа за идеи, и 

понастоящем е административен мениджър на Секретариата на квесторите в 

Европейския парламент.
Докторант Димо Иванов е бил специализант в Център за изследване на 

европейски политики към Изследователски институт по секторна програма



Еразмус— Брюксел (Белгия), 09/2012-12/2012 г., като е участвал в разработване на 

проект по Седма рамкова програма на ЕС и в екип за анализи на прилагането на 
политиките и програмите на ЕС.

Заеманите длъжности са отражение на притежаваните много добри 
компетентности -  анализ и оценка на резултати, планиране и организиране на 
дейности, умения за оценка и контрол на европейски проекти, ръководене и работа 
в екип, комуникативност и езикова подготовка.

Обща характеристика на дисертациония труд
Дисертационният труд е представен в обем от 195 стр., от които 180 стр. 

основен текст, 8 стр. литература и 7 стр. приложения. Съдържанието е 

структурирано в увод, четири глави и заключение. Резултатите от проучването и 

анализа са онагледени с 14 таблици и 19 фигури. Библиографската справка 

съдържа 155 източника (44 на български и 111 на латиница), като от тях 123 бр. са 
публикации от български и чужди автори, 18 са доклади на български и световни 

организации и 14 броя са нормативни документа. В структурно отношение и по 

обем дисертационният труд напълно отговаря на наукометричните изисквания в 
Стопански факултет на ТрУ.

Актуалност на проблема
Актуалността и значимостта на темата е успешно обоснована от автора още 

в увода на десертацията. Фокусът е поставен върху необходимостта от даване 

на оценка за подпомогнати Полупазарни земеделски стопанства (ППЗС) в 

България по мярка 141 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 

2007-201 Зг. Изказано е и твърдението, че актуалността на разгледания в 

дисертацията проблем се обуславя, както от значителния брой на подпомогнати 

по тази линия полупазарни земеделски стопанства, така и от липсата на подобни 

проучвания след края на времевия обхват на мярката.

Цел, задачи, теза и методи на изследване
Целта на дисертационния труд е да се изследва и установи равнището на 

икономическо развитие на ППЗС в България в условията на ОСП на ЕС, на база 

на получените резултати да се формулират насоки и предложения за постигане 

на устойчивото им развитие. За да се реализира поставената цел, логически



правилно и последователно са определени четири основни задачи, които са 

решени убедително в хода на изследването и кореспондират с неговата 

структура.

Водещата изследователска теза на дисертационния труд е, че устойчивото 

икономическо развитие на ППЗС все по-силно ще се обуславя от прилаганите 

национални и общностни политики за подкрепа. За доказване на тезата в 

изследването са проверени и потвърдени три основни хипотези.

В дисертационния труд е разработен логичен методически 

инструментариум, който е приложим за изследваните икономически 

параметри. Проучването и анализирането на основните въпроси (обект на 

дисертацията) имат богата информационна база, като определящи са 

данните от проведено емпирично изследване. Авторът показва много добра 

специализирана и теоретична подготовка, умело и коректно използване на 

методическите ресурси за проучване, анализ и синтез, и на тази база прави 

обобщения и изводи.

Обсъждане на съдържанието и резултатите на дисертационния

труд
Изследването е проведено в периода 2011-2016г. и съдържа четири основни 

етапа, които аналогично и последователно са развити и отразени в четирите 

глави на дисертацията. В първа глава са разгледани и анализирани основните 

теоретичните направления, свързани с жизнения цикъл на стопанската 

организация, като са проучени отделните етапи в развитието й, както и техните 

характерни особености, коректно посочени в публикациите на редица автори. 

Последващото проучване на развитието на земеделските стопанства, както и 

тяхната типология, е особено подходящо и определящо за същинската 

аналитична част на дисертационния труд, като правилно е поставен основен 

акцент върху характеристиките на полупазарните аграрни производства. Това е 

послужило да се формулира методиката за анализ и оценка на въздействието на 

мярка 141 върху развитието на ППЗС. Важно допълнение са изведените 

показатели за четирите направления на устойчиво развитие в земеделието, като
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трябва да се отбележи внимателния и аргументиран подход на автора при 

тяхното анализиране. На тази база, направените изводи в края на първа глава са 

и правилни и убедително представени.

Във втора глава последователно и детайлно са проучени историческото 

развитие, основните цели, елементи и структура на Общата селскостопанска 

политика на ЕС за периода 2007-2013, както и нейният бюджет на общностно и 

национално равнище. Съществен елемент в този етап на проучването е 

направеният анализ за прилагането на ОСП в България, под формата на 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, и поставеният акцент 

върху мярка 141, с нейните основни цели и механизми на въздействие. Удачно 

допълнение е проучването и на тези допълнителни схеми и мерки за 

подпомагане на ППЗС по линия на ОСП, които са достъпни за тях и спомагат за 

техния организационен растеж.

Същинската част на изследването, отразено в трета глава, е насочена върху 

оценяване на въздействието на ОСП върху икономическото развитие на ППЗС. 

Разгледани и анализирани са състоянието и тенденциите за развитие на 

полупазарните земеделски стопанства в страните от ЕС, в т.ч. и България, при 

условията на ОСП. На база на извършените собствени изследвания е представен 

икономическия растеж на ППЗС. Силна страна в дисертационния труд са 

определените и дискутирани основни слабости възпрепятстващи, както 

развитието на ППЗС, така и успешното прилагане на мярка 141. Това е 

позволило да се постигне максимална обективност на получените резултати.

През този етап са проведени дълбочинни интервюта с ръководители на 

управляващия и прилагащия орган на ПРСР 2007-2013, експерти от всички 28 

административни области на страната. Реализирани са 94 анкетни проучвания на 

полупазарни стопанства, кандидатствали за финансиране по линия на мярка 141, 

от които 80 с одобрени и финансирани проекти. Анкетните карти включват набор 

от въпроси, свързани с основните характеристики на стопанството, типа 

земеделска дейност, извършените до момента и планирани инвестиции, 

използваните възможности за финансиране по линия на ОСП и др. Правилно



подбраните въпроси позволяват на автора да открои същностните 

характеристики на проучваните земеделски стопанства и да ги групира, както по 

моментно състояние на икономическа дейност, така и по степен на възможности 

за развитие. Получената качествена и количествена информация е коректно 

използвана в последващите факторен и корелационен анализи. Избраната 

методика на изследване, получените резултати и направените анализи са 

позволили да се обобщят съществени изводи по отношение проблемите и 

възможностите за подпомагане на ППЗС по мярка 141.

В четвърта глава на дисертационния труд се анализират тенденциите в 

икономическото развитие на ППЗС в България и се извеждат насоки и 

приоритети за постигане устойчивост на разултатите. Твърде пространно (най- 

вече в уводната и първа част на главата) са представени политиките и мерките, 

свързани с новият програмен период на Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020. С практичен и ценностен характер са насоките по отношение 

на технологичната модернизация и най-вече свързаните с трансформацията на 

стопанствата от полупазарен в пазарен тип.

Заключението, изводите и препоръките в края на дисертацията представят в 

синтезиран вид актуалността и полезността на представеното самостоятелно 

изследване върху икономическото развитие на полупазарните земеделски 

стопанства в условията на ОСП на ЕС.

Обобщението ми за сържателната характеристика на дисертационният труд 

е, че основната изследователска теза и произтичащите хипотези са доказани, а 

поставената от докторанта цел е изпълнена.

Основни приноси на дисертационния труд
Представената справка за приносите в дисертационния труд отразява 

правилно и по достойнство постигнатите резултати, като приносите имат 

методически и практико-приложен храктер:
1. Разработената в теоретичната част методическа рамка е с приносен 

характер по отношение на използваните подходи за изследване и анализ на



нормативната рамка и инструментите на ОСП за въздействие върху 
икономическото развитие на ППЗС.
2. Използваният методически инструментариум може успешно да допринесе 
за проучване на политики, разработване на анализи и формиране на оценки 

за проблеми, свързани с аграрните наука и практика.

3. Практико-приложен принос, основаващ се на авторско изледване на 

влиянието на ОСП върху развитието на Полупазарните земеделски 

стопанства. Доказана е незадоволителната степен на усвояване на 

финансови средства от структурните фондове на ЕС, в частност на мярка 141.
4. Практико-приложен принос, свързан с установяване на съществуващи 

проблеми, намерения и нагласи на собствениците на ППЗС и формулиране на 
практико-приложни решения за тяхното отстраняване.

5. Практико-приложен принос, произтичащ от предложения за формиране на 
политики и използване на мерки за стимулиране на използваемостта на 

предоставяните финансови средства. Въвеждането и изпълнението на тези 

препоръки ще допринесе за устойчивото развитие на ППЗС.

Бележки, препоръки и въпроси
Препоръките, насочени към ППЗС могат да бъдат конкретизирани и отправени 

към определените в дисертацията четири групи производители и представени в 

отделни публикации.

Към докторанта имам два въпроса:

1. Посочете, какви според Вас следва да бъдат критериите за ефективност и 

оценка на постигнатите резултати, за получаване на финансова помощ от 

ПРСР насочена към ППЗС (препоръка 3.2., стр. 179).
2. В заключението твърдите, че „От особено важно значение за развитие на 

ППЗС е и създаването на единна организация на тези производители“ 

(стр. 179). Какви дейности бихте препоръчали за преодоляване на 

проблемите и пречките (стр. 168). в това отношение?

Публикувани статии по дисертационния труд
Димо Иванов прилага три броя публикации, свързани с тематикатата на 

разработения дисертационен труд, които са докладвани на научни конференции 

в страната. Две от публикациите са отпечатани на английски език.



Представеният автореферат отговаря на изискванията и обективно отразява 

структурата и съдържанието на дисертационния труд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В дисертационния труд на Димо Иванов по убедителен начин се доказва, че 

възможностите за икономическо развитие на българските ППЗС се определят от 
една страна от създадената национална и общностна правна рамка, но и от 

достъпа до финансиране с цел разширяване на производството и реализация на 
по-голямата част от продукцията на пазара.

Въз основа на приложените от докторанта различни методи на изследване, 

правилно изведените експерименти, направените обобщения, изводи и препоръки 

считам, че представеният дисертационен труд отговаря на изискванията на 

ЗРАСРБ и Правилника на Тракийския университет за неговото приложение, което 

ми дава основание да го оценя ПОЛОЖИТЕЛНО.

Позволявам си да предложа на уважаемото Научно жури също да гласува 

положително и да присъди на Димо Найденов Иванов образователната и научна 

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

производството (селско стопанство)“

Дата:22.01.2018 г. РЕЦЕНЗЕНТ:............................................
гр.Стара Загора (проф. д-р Р. Отузбиров)


