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А. Научно-теоретични приноси. 

I. Доразвиване и обогатяване на теоретични постановки, 

методологични и методически подходи.  

1.1. Макроикономически анализ и оценка на мястото на селското 

стопанство в социално-икономическата система на обществото и открояване 

значението на отрасъла за състоянието на  националната икономика. Откроява се 

ролята на макросоциалната трансформация  върху състоянието и развитието на 

отрасъла в страната (1, 7, 33, 56, 62). 

1.2. С помощта на интердисциплинарен подход е осъществен анализ на 

промените в системата на производствените фактори в селското стопанство. 

Извежда се значимостта на земята като компонент на социално-икономическата 

система на обществото (1, 35, 64). 

1.3. Поземлените отношения се анализират като проекция на социално-

икономическите отношения на обществото в селското стопанство. Чрез 

икономизирането им се откроява значимостта на земеползването и 



земевладеенето за разкриване и обяснение на настъпили структурни промени в 

отрасъла (1, 17, 38).  

1.4. Извежда се социално-икономическата значимост на селското 

стопанство за преодоляване на кризи в социално-икономическата система на 

обществото и се обосновава устойчивостта на отрасъла. Икономически, 

социални и екологически решения се анализират през блендата на 

институционалната теория. Многопластовост при анализиране на настъпилите 

изменения и промени (1, 18, 21, 23, 49, 53, 55, 56, 58). 

II. Проучване и анализ на екологичната култура на производителите на 

селскостопанска продукция и значението ѝ за съхраняване на 

природния капитал. 

2.1. На основата на емпирична информация, събрана чрез представителни 

емпирични социологически изследвания – едно национално и едно 

регионално (област Благоевград) се анализират мненията и оценките на 

продуцентите за ролята и значението на селското стопанство за 

опазване на околната среда и на биоразнообразието (2, 3, 4, 5, 12, 12a, 

14, 48).  

2.2. При горепосочените емпирични социологически изследвания са 

установени и анализирани нагласите за прилагане на екопрактики при 

управлението на производствените системи и се разглеждат в синергийна 

връзка със социокултурните традиции в българското село (42, 43, 56, 60, 

68). 

2.3. Обстойно проучена и  анализирана е Натура 2000 като имплементиране на 

европейската политиката за опазване на природния капитал на България и 

за възприемането му като част от световното природно богатство (22, 44, 

59). 

III. Изследване и оценка на приложението на Общата селскостопанска  

политика в българското селско стопанство 

3.1. Анализ на икономическите резултати от функционирането на селското 

стопанство в нова стопанска конюнктура (1, 40, 46, 47, 50, 55). 



3.2. Установяване на известни структурни дисбаланси, прераснали в 

дихотомия при крайните икономически резултати в отрасъла (1, 10, 

13). Израз на това е проявлението на феномена „уязвими сектори“ в 

българското селско стопанство (8, 37). 

3.3. Анализ на първите ефекти от промяната в политиката и подкрепата на 

сектори и производства след 2014 г., за които страната има монополни 

условия за производство (36). 

Б. Научно-приложни приноси. 

I. Адаптиране и използване на резултати от статистическо изследване на 

НСИ, проведено по целева методология на ЕК/Евростат за изучаване на 

динамиката на пазара на земеделска земя и на цената на наема.  

1.1. Проучване на институционалната среда и влиянието ѝ за динамизиране 

на процесите за покупко-продажба на основното средство за производство в 

селското стопанство – земята (9, 11, 24, 41).  

1.2. Влияние на европейската политика за развитие на пазара на земеделска 

земя и връзката на процеса с поземлените отношения (1, 7). 

1.3. Разкриване на процеси, отчитащи начални елементи на зрелост на пазара 

на земеделска земя у нас (1, 38, 64). 

II. Регионален анализ на производствени структури в селското стопанство. 

2.1. Разкриване значението на агроикономическия потенциал за 

ефективността на регионалното производство и за конкурентноспособността 

на националното селско стопанство (30, 31, 32, 45, ). 

2.2. Изследване на процесите по отделни области и общо за страната (34, 54). 

III. Изучаване на състоянието и взаимозависимостите между основни 

подотрасли и сектори в българското земеделие. 

3.1. Разработване на методически подход за изследване на ролята на 

фуражното производство за удовлетворяване на отделните сектори в 

животновъдството с фураж (19, 50, 52). 

3.2. Изследване на икономическите диспропорции при промишленото 

производство на фураж и в мелничната промишленост (6, 25, 26, 28). 



IV. Оценка на трансформацията на социално-икономическия модел и 

влиянието върху развитието на селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост у нас и в други централноевропейски страни.  

4.1. Промени в системата земя-труд-капитал и в институционалната рамка на 

аграрния отрасъл в Словакия и в Чешката република (1, 29). 

4.2. Влияние на европейската политика върху развитието на ХВП в Чешката 

република и в Словакия (27). 


