
}.HIABEPCI4TET 3A HAUITOHAJIHO 14 CBETOBHO CTOTIAHCTBO

CTAHOBI{IIIE

Oruocno KoHKypc 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMr{qHa AJrr,?r(nocr ,rflpo$ecop" e Ilpo$ecuoHaJrHo

HanpaBJreHrae 3.8. ,rllkcouolurKa ", HayuHa c[erluaJrHocr ,rIl[KoHoMIrKa H yrlpaBJreHue (Ha

ceJrcKo crorraHcrBo), sa uyxgr{Te Ha llucrnryra [o arpapna I{KoHoMHKa KbM CCA,

CoSur

Kourcypcrr e o6qneH n [B 6p. 91/18.11.2016 r.

PeqeuseHr: rrpo<o.4-rILIAHA I,IJII4EBA KOfIEBA, yHCCr onpeAeneHa 3a r{rleH Ha

Ha) rHoro xyplr c6c 3anone4 Nl H[-07-05123.01.2017 r. Ha llpelce.4arers Ha

CelcrocronaHcKa aKaAeMr{.s - rpo$.A-p Torxa Tpu$oHona

I. O6uu AaHHI{ 3a Kapr.repHoro rr reMarrrqHoro pa3Br{Tr{e Ha KaHAuAara

Ha o6sr,enns KoHKypc 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMr{qHa Anb)KHocr ,,llpofecop",

flporfecuonanHo HalpaBJreHr4e 3.8. ,,I4ronoMHKa ", HaysHa cnequarrHocr ,,I,IKoHoMVKa Lr

yrrpaBneHrae (Ha cercroro croflaHcrBo), :a uyx,qure Ha tr4ucruryra rro arpapHa r4KoHoMr4Ka

xru CCA, Co{rax , e rroAaJr .{oKyMeHrr4 eAr.rH KaHAr4Iar -.{ou .A-p fllauena froeqescrca

(3axuenne 3a ) racrne B KoHKypca ot 77.01.2017 r.). flpegcraneuara AoKyil,reHrarlr4r e B

rBptAeH BprA Lr o6eu, rr HarrbJrHo orroBapq Ha lr3r4cKBanvrrTa na 3axona 3a pa3Br4Tl,re Ha

AKA.iIEMI4TIHVfl CT,CT AB.

Aoq. llnauena froeqeBcKa 3aBbprrrBa Bucrrero cr4 o6pa:oeanze ilpe3 1977 r., sre

BLTI4 ,,Kapr Maprc" ( nnoc:re4crBr4e nper,rMeHyBaH Ha yHCC), npra4o6nnafirra

o6pa:onareJrHara cieneu ,,Marucrrp rro HKoHoMr.ma". llpes 1991 r. yc[erxHo 3arrlr.{raBa

Hay{Hara crerleH ,,4oKTop". flpe 2003 r. ft e npr4c6.qeHo Hay{Horo 3BaHrle ,,Crapruu Ha)AreH

cbrpy.{HHK /4oqeur".

B npo{ecr.ronarnara 6raorpaQur Ha AorI. ilos.{escrca ce orKpo.f,Bar H.qKorKo

cnequzrnrr3apr Lr upu4o6uru KoMrrereHrlnr.,r cJre.{ ) {acrr4e B cne.4Ar,rlJroMnr{ o6yreHur, a

I4MeHHO: ClerII4ZUrI{3aIII4t rr0 KOJII{qeCTBeHII I{ KaqeCTBeHrr MeTOII{ 3a aHaJII,I3 Ha COUI4aJIHI4

rpouecrl Lr ABrelr.vfl, e 9reroHcKr,rr yHaBepcr4rer, flomla (1977 r.); no OCII na EC e
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Институт по аграрна икономика  и продоволствие, Братислава (2004); Проучване на 

опита по председателството на ЕС в Чехия  и Словакия , съответно (2009) и (2016 ); 

участие в работни групи по прилагане на ПРСР 2007-2013; член на Комитет „Добро 

управление , зам. Председател на секция „Социални дейности“ ОП „Добро управление 

(2014); член на работни екипи по оценка на прилагането на ОСП в България. 

Кариерното и професионално развитие на доц. Йовчевска  от 1997 г. е  свързано 

с Института по аграрна икономика (ИАИ). Преди това в продължение на 20 години тя 

работи като научен сътрудник в Институт по фуражите, гр. Плевен (1977-1997 г.). От 

2014 г. е заместник директор и научен секретар на ИАИ при ССА,  София.  

Оценка за професионалните качества и експертни знания и опит на доц. 

Йовчевска е изборът й за член на редакционни колегии на сп. „Агроном“ (от 2008  г.) и 

на сп. „Икономика и управление  на селското стопанство (от 2014 г.).  

В обобщение на гореизложеното: от представените в настоящия конкурс 

документи се удостоверява, че през периода след последната хабилитация доц. 

Йовчевска е осъществявал активна научно-изследователска дейност. Професионалните 

изяви като изследовател и преподавател на доц. д-р Пламена Йовчевска разкриват 

трайните й научни интереси в областта на аграрната икономика и показват, че участието 

й в настоящия конкурс може да се разглежда като очакван и логичен етап от нейното  

академично израстване.  

II. Общо описание на представените материали 

Доц .д-р Пламена Йовчевска е представила списък с 68 научни труда след  2003 

г.,  които да бъдат взети под внимание и оценени в хода на процедурата за присъждане 

на академичната длъжност „професор“. Представените научни трудове не са включени в 

процедурата за присъждане на академичната длъжност „старши научен сътрудник II 

степен“/доцент. Това е видно от представения Списък с научната продукция на ст.н.с. II 

степен. 

Представената за оценка научна продукция (68 научни труда) може да се 

групира в следните групи: 

1. Монографии, книги студии : представени са 35 бр. , от които 1 бр. 

самостоятелна монография и 5 в съавторство, студии и глави/части от книги 

– 28 бр. 
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2. Научни статии: представени са общо 19 статии, от които 10 самостоятелни  и  

9 в съавторство.  

3. Доклади от международни конференции: представени са 9 бр., от които 4 бр. 

самостоятелни. 

4. Доклади от национални научни форуми : представени са 5 бр. , от които 3 са 

самостоятелни. 

5. Научни проекти и научно-изследователски теми: представени са 13 бр., от 

които на 3 доц. Йовчевска е била ръководител (съвместно с други колеги или 

самостоятелно). 

 

Научната продукция на доц. Йовчевска е тясно свързана с научната специалност 

на настоящата процедура. Повече от една четвърт от научните трудове на доц. Йовчевска 

са самостоятелни (26.47 %), останалите в съавторство.  

III. Значимост на получените резултати, доказана с цитирания , публикации 

в престижни списания, награди, членство в международни и национални 

научни органи и др. 

Значимостта и ефекта от научните резултати н трудовете на доц. Йовчевска се 

потвърждава и доказва от броя цитирания. В представената Справка на цитиранията са 

представени 44 цитирания от български и чуждестранни учени, в т.ч. 28 в страната и 16 в 

чужбина.  

IV. Значимост на приносите за науката и практиката 

В научните трудове на кандидата значимостта на приносите за науката и 

практиката е изключително висока. Разкрити са важни връзки и зависимости, 

анализирани са въздействията на прилаганата политика в сектора. Кандидатът е 

представил справка за приносите, която приемам без възражения. 

По конкретно основните приноси могат да се групират както следва: 
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А. Теоретико- методологически 

1. Доразвиване и обогатяване на теоретичните концепции и постановки в областта 

на аграрната икономика. Доц. Йовчевска изследва и задълбочено анализира 

въздействието на социалните трансформации на макро ниво върху аграрния сектор в 

периода на преход и след приключване на този етап от икономическото развитие и на 

тази основа допълва съществуващата теоретична рамка с нови методологически и 

методически подходи (1,7, 33, 56,62)  

2. Изследва и анализира трансформациите в поземлените отношения в страната и 

обогатява теоретичните концепции в тази област с нови елементи, а именно, разкривайки 

ролята и значение то на земевладеенето и земеползването върху начина на 

преструктуриране в аграрния сектор. (1,17, 38) 

3. Доразвива съществуващите концепции за значимостта на селското стопанство в 

икономиката на страната и за ролята му при преодоляване на кризи (1, 18, 21, 23, 49, 

53, 55, 56, 58).  

4. Изследва и анализира въздействието на ОСП върху българското селско 

стопанство (1, 8, 10, 13, 36, 37, 40, 46, 47, 50, 55 ). 
 5. Изследва и анализира екологичната култура на земеделските производители в 

България и ролята й за съхраняване и устойчиво използване на природния капитал.  

(2, 3, 4, 5, 12, 14, 22, 44, 48 , 56, 59, 60) 

 

Б. Научно-приложни 

1. Разработване на методически подход и инструментариум за изследване и 

оценка на връзките и зависимостите между производство на фураж- мелнична 

промишленост-животновъдство 

2. Разработване на методика за оценка на трансформациите в системата земя-

труд-капитал и в ХВП в Словакия и Чехия. 

3. Оценка и анализ на промените и състоянието на производствените структури на 

мезо ниво (регионален анализ).  

4. 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. 
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V. Jlnqnn BrreqarJreHr{s r{ cranoBrrrqe Ha perleH3eHTa

I,Ituau JrlrqHlt BleqarreHl4r or pa6orara Ha.uou. A-p lhauena IZosqeecxa or ro.{HHr4.

Tx e yrerp.{eH LI yBDI(aBaH yreH B Ha)qHara o6rqHocr, He caMo e Burapu s, Ho vr Ha

MexA)'HapoAHo HHBo. Ycneurro pa6oru B eKnn. flpurexaea Bcr{r{KH Heo6xolrauu KaqecrBa,

3HaHvrs pr orrr{T 4a o6yrana AoKTopaHTu H Ar,rrrJroMaHTn.

VI. Kpnuavnu 6elexrcn l.I rperopbmrr

Karo peqerceHr Iro KoHKypca :a nporfecop H.rrMaM 6elexxa no v3cne.qoBareJrcKara

4eftHocr Ha AoII. I-p lllarvreHa froeqeecra. llossoJrrBaM cv Ia npeloptqaM Ha AorI. A-p

froeqeecxa .qa [porBDKr4 Aa floArroMafa KaApoBoro r{ Ha}n{Ho yKpenBaHe Ha HanpaBneHvero

I,lxouolrlrHa I{ KoHK),peHtocnoco6Hocr Ha 3eMeAeJIcKI4Te crorraHcrBa r{ Aa rBBeAe Ha\ {Ho

pT,KOBOACTBO Ha AOKTOpaHTIT B TOBa HarrpaBtreHHe.

VII. 3arcrrc.reHne

B saKnroqeHl{e: pe3ynrarl,ITe or Ha) {Ho-I{3cneAoBareJrcKara Aefisocr Ha Aor-1. A-p

fllauena frosqescra vI neftnusr rpo$ecnoualen Kalarlr{Ter Karo r,Brpa.{eH yqeH vr

IBcJreAoBareJI no reMarl,IKara Ha KoHKypca Mv AaBar ocHoBaHr{e c rrrJrHa y6e.4euocr 4a

npernoxa Ha yBiDKaeMr{re qJreHoBe Ha Hayruoro x}pu Aa noAKpenff ua6opa Ha AorI. A-p

fllauena ftoeqescxa 3a 3aeMaHero Ha aKa.qeMr.rqHara AJrBxHocr ,,npoSecop" Ha VALI to

npo$ecuouaruo HarrpaBJreHr,re 3.8 ,,1i[KoHoM[Ka", Ha) {Ha cllerlr4ilJrHocr "I,IKoHoMvtKa kr

yrrpaBneHne ( na celcroro cronaHcrno)".

08.03. 2017 r.

Corfur rpoQ.A-p Auana Konesa




