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на изследователски интерес в областта на предоставения на нашето внимание 

дисертационен труд. Разработеният от автора проект за дисертационно изследване 

в областта на екоуправлението покрива критериите за наукоемкост. Митов е 

зачислен в ИАИ като докторант на самостоятелна подготовка в докторска програма 

„Икономика и управление (по отрасли)“. Изпълнява програмата от индивидуалния 

план за обучение и съблюдава методичните насоки на научните консултанти при 

разработването на дисертационното изследване. Успешно покрива изискуемите 

образователни критерии и изпълнява в срок нормативните изисквания за 

свободната форма на обучение в докторантура, съгласно Правилника за прилагане 

на Закона за развитие на академичния състав в Република България в 

Селскостопанска академия. 

 

Представяне на дисертационния труд. 

 

Рецензията се основава на: 

 Дисертационно изследване „Еко-управлението в земеделските стопанства“ е 

представено в общ обем над 260 стр., онагледено от 45 графики, 33 таблици, 

17 фигури и 10 схеми в т.ч. приложения и библиографска справка, която 

обхваща 309 литературни и информационни източника. Обемът е значим и 

предполага възможност за свободно представяне на авторската теза на 

докторанта. 

 Седем броя публикации по дисертацията, тематично напълно ориентирани 

към труда, който се представя за рецензиране. 

 Списък с приносните моменти от изследването. 

 Автореферат, представен и оформен в съответствие с изискванията, в обем 

от 36 страници. 

Докторант Антон Кирилов Митов предоставя добросъвестно, и лично 

подготвени, всички формално изискуеми материали за кандидатстване за 

образователната и научна степен „доктор“. 



Формат и съдържание на дисертационния труд: 

Дисертационният труд се състои от увод, четири глави и заключение. 

Форматът е класически, подчинен на съдържателността на изследването: 

литературна осведоменост - методически подход - авторов анализ на проблема – 

насоки за подобряване на еко-управлението в земеделските стопанства, 

идентифицирано и фокусирано като обект на научен интерес. Избраната 

конструкция на дисертацията позволява на докторанта да изгради подходящата 

логична схема, в която с помощта на прецизно формулирани цели, задачи, обект и 

предмет, да докаже изследователската си теза и да реализира успешно 

дисертационното изследване.  

Актуалността на проблема, необходимостта и резултатите от неговото 

разработване и последващите ползи за практиката са в унисон с изискванията на 

чл. 62 (4) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ в ССА, който регламентира 

настоящата процедура по защита на дисертационния труд. 

 Актуалност на разработката 

Дисертационният труд се разработва с цел: „на базата на оценка за еко-

управлението в земеделските стопанства да се предложат решения за ограничаване 

на негативното влияние на земеделските практики  върху околната среда.“ Целта и 

актуалността на дисертационния труд са в режим на системна връзка. Темата за 

екоуправлението присъства широко в световните литературни бази данни, както 

коректно сме информирани от докторанта. Същевременно, в съвременните научни 

изследвания, тази тема не се проучва цялостно. На нашето внимание е първи 

изследователски опит за комплексно и аналитично представяне на съществен и 

все по-значим екологичен и социално-икономически проблем, каквато е 

същностната характеристика на екоуправлението в земеделските стопанства. 

Актуалността на разработката произтича и от новаторския подход на автора.  

 Аналитична характеристика на дисертационния труд 

Анализирайки дисертационния труд, трябва да отчетем, че изследването на 

докторанта е повлияно позитивно от ерудицията на научните консултанти. 



Проявената когнитивност и надграждането с холистично знание е атестат за 

изпълнени образователни изисквания в хода на обучението. Докторантът прави 

заявка за сериозни изследователски умения при изграждане на теоретико-

методологична база. Умело вгражда предмета на своето изследване в 

координатната система от теоретичен преглед, с фокус либерална и неолиберална 

идея и отрасъл-подотрасли.  

Темата е фокусирана добре, сложните връзки стопанска дейност – опазване 

на околната среда в първичния отрасъл се изследват с подходящо оформен 

методически подход: Предизвикателството да се използва социална рамка - DPSIR 

модел (Drivers, Pressures, State, Impact and Response) и икономикс модел - DEA 

(Data Envelopment Analysis) води до балансирано решение с оглед поставените за 

решаване в дисертационния труд задачи. Оценявам направения избор като 

правилна стъпка, осигуряваща висока аналитична характеристика на изследването. 

Това е най-сложната част от конструкцията на разработката. Гарантира, при 

правилния избор от автора на сравними емпирични данни, обективизирани изводи, 

заключения, резултати и приноси от изследването. Основен фактор за извеждане на 

действени препоръки и гаранция за наличие на аналитични умения. 

 Приноси с теоретичен и приложен характер 

Сред теоретичните приноси на автора можем да отбележим: 

 Същностно-съдържателната характеристика на екоуправлението и 

откроеното от автора отличаване от сродни теории и направления от 

областта на изучаваната тематика.   

 Новаторският подход при модифициране и съчетаване на DPSIR и DEA.  

Считам, че това е достойнство, което позволява на автора да използва с вещина 

интердисциплинарно знание и умело да изведе дисертационния труд с краен 

резултат предоставяне на нова научна информация и оформяне на 

институционални и нормативни препоръки за подобряване на екоуправлението на 

земеделските стопанства у нас.  



 Умело апробиранe на индикатори, използванe на представителни емпирични 

данни при извеждането на изследването и убедително потвърждаване на 

формулираните от автора теза и хипотези. Високото ниво на 

аналитичност в дисертационния труд обезпечава „работещи“ 

Приноси с приложен характер 

Идентифицираните земеделски практики със силен „натиск“ върху 

околната среда, такива с несъществено влияние и тези, които са неутрални е 

приложно-практически приносен панел, с висока значимост при оформяне и 

подобряване на политики, усъвършенстване на стопански практики, както и 

свеждането им до знанието на продуцентите в първичния отрасъл. 

 Критични бележки и препоръки към докторанта 

Позволявам си известна конкретика и желание да формулирам препоръки 

към докторанта, изведени от негови формулировки.  

 Встъпителната част на изследването – 1.1. Същност на еко-управлението в 

земеделието е натоварена със сборна информативност, в опит да се изясни 

понятието управление. Докторантът декларира: „агроекологичното 

управление събира много сложен състав от съвкупност от участници и 

инструменти, с множество взаимоотношения.“ Това е теза, носеща много 

потенциал за анализ, посредством който докторантът би могъл да надгради 

наличното знание и да се докаже като изследовател със свой собствен 

икономически почерк. 

 В 2.1. Литературен обзор на достиженията в сферата на еко-управлението в 

методически аспект в земеделските стопанства авторът работи твърде 

биномно с литературните източници. На места има сериозно натрупване от 

автори, което създава впечатление, че техните тези не са добре осмислени от 

докторанта. От друга страна, някои автори са представени изключително 

пространно с цели пасажи от отделни техни публикации. Отсъства синтез и 

обобщение на становищата на авторите в духа на заявения от докторанта 

методически аспект. Делът на икономическите източници е миноритарен.  



Препоръчвам на докторанта при работа с литературни извори да запознава 

читателя със своя критичен прочит на авторовите схващания. Цитирането на 

заглавия на техни трудове в текста (налични в библиографията), не повишава 

качеството на изследването. Аналитичността при работата с литературата ще 

осигури среща на автора и с редица емблематични икономисти, изследователи от 

областта на проучването, които в настоящия дисертационен труд отсъстват. 

 Оценка на автореферата 

Авторефератът отговаря на изискванията. Оформен е в обем от 36 стр. и 

съдържа есенциално съдържание, налично в пространното изложение на 

дисертационния труд. Стилът, както на автореферата, както и на дисертацията е 

ясен и четим. Приносните моменти са представени детайлно и коректно според 

вижданията на докторанта. 

 Оценка на публикациите по дисертационния труд 

 Докторантът предлага 7 броя публикации по дисертационния труд. 

Хронологично, те показват трайните интереси на автора към тематичната област на 

екоуправлението. Две от тях са самостоятелни, една е в съавторство. Останалите 

публикации са в широки колективи и доказват дългогодишно участие на 

докторанта, като припознат изследовател в научни проекти на ИАИ, разработвани в 

областта на екологичната тематика. 

 Лични впечатления за докторанта 

Познавам Антон Митов от постъпването му в ИАИ. Като член на 

изследователския колектив, докторантът се проявява като буден и интелигентен 

млад колега. Активното му участие в редица международни форуми на ИАИ са 

белег на чувство за споделена институционална принадлежност. Имам лични 

впечатления от работата на докторант Митов в хода на обучението в 

доктурантурата. Притежава умения успешно да идентифицира изследователски 

проблем, аналитично да използва постиженията от различни научни школи и 

направления, за да „мотивира“ мястото на своето изследване в средата на 

съществуващото научно знание. Експертизата на докторанта позволява да използва 



и прилага интердисциплинарно знание, за да изведе дисертационно изследване в 

обем и качество, съответстващи на изградения авторов модел, ориентиран към 

усъвършенстване на процесите на екоуправлението в земеделските стопанства.  

 Заключение 

Докторантът притежава много добро образователно равнище. 

Дисертационният труд доказва капацитета на докторант Антон Митов да провежда 

самостоятелно изследователски процес. Съдържанието на дисертацията и фокусът 

на изследването – екоуправление на земеделските стопанства е атестат за уменията 

на докторанта да надгражда изследователска експертиза над образователен 

капацитет.  Реализираното проучване и изведеното изследване е завършен научен 

продукт с научно-приложни приноси и практическа значимост.  

Дисертационният труд е лично дело на автора и притежава белезите на 

завършено научно изследване.   

  

Изложеното в рецензията позволява да направя мотивирано предложение 

уважаемото научно жури да присъди на докторант Антон Кирилов Митов 

образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 

3.8. Икономика и докторска програма „Икономика и управление (по отрасли)“. 

 На защитата на дисертационния труд, с убеденост, ще гласувам с „Да“. 

 

2 август 2019 г. 

гр. София       Пламена Йовчевска 




