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CTAHOBI,I I I IE

npo$ecop a-p Xpa6pun -flnyureB EaneB;

tr4Hcruryr ro arpapHa l{KoHoMrara, CoQrar;

Hayuna crrequ€ulHo cr : I'honoMI4Ka I{ ynp aBneHI4e(ArpapHa uronouura)

Ornocno: ALIcepTaIIlIoHeH TpyA 3a IIpIacbXAaHe na o6pasoBaTeJlHa V Hayv.Ha

ata*"r, ,,4o*top;' [o AoKTopcKa rlporpaMa "I4xottoMuxa 
v

ynpaBneHue (no orpacnra)", up-o$ecl4oHzulHo Ha[paBIleni're ru' 3'8

,,I4KoHotr't r4Ka", ruwr I'IAI4, CoSul

Anrop na 4ucepraII?IoHHI4rI TpyA: Anron Kupunon Muros

Teua Ha Ar4cepraIIlIoHHHq rpyl: Ero-yupaBJIeHI{e B 3eMeAencK}Ire

CTOIIAHCTBA

OCruOeAruUe 34 IIpeACTaBtHe Ha CTaHOBHIUSTO: yrIaCTI4e B CbCTaBa Ha HayTIHOTO

xypu rro 3aull{r a Ha ̂ vaepraIII4oHH YIfl' ̂tpy1 cbrJlacHo 3auoseA l\b' PA05- 1I2 or

10.06.2019r. na llpe4ce4areJl Ha CCA'

1. Oqeruca Ha rroJryqeHllTe HayqHu u HayIIHO-IpI{JIO}KHI{ pe3yJITaTII

3aAtn6o.{eHo ca paspa6oreHl4 TeopeTIIKO-MeTOAonorI4qecKI4Te ocHoBI4 3a

pas6upawe, AHaJIV3I4 oIIeHKa Ha eKO-ynpaBneHI4eTO B ceJIcKoTo cToIIaHcTBo I4 B

3eMeAeJrcKr^Te crorraHcrBa. llo4po6no ca ,4eSranrapaHu vr pa3rpaHHqeHI'I

MHofoofipa3Hl,ITe KaTeropI4II I4 IIoAXSAII B Ta3I4 HoBopa3BI4BaIIIa ce o6tacr' u

aAeKBaTHoonpeAeJleHoT'XHoToM'cToBcoIII4anHo-I4KoHoMI4ltecKI4TeaHuIvI3vI,
Cno l yu lunoeaRanT : [ { paHaMeToA l {qecKaTapaMK: 'DPSIR3a

cnequsuu"rta 6urapcrcI4 ycJIoBI4{, KotTo e LI3IIoJI3BaHa 3a o6ruupeu aHaIIvr3

HaeKo-ynpaBneHI'IeTOB3eMeAeJICKUTeCTOIIaHCTBa14CpaBHeHI{eCbccTpaHI'ITe

n Enponeitcxus. cblo3.

llpe4noNeH e rroAXOAflIq noAXOA 3a I{3MepBaHe Ha eKoJIOfI4rIHaTa

e$ercrunnocr B 3eMeAencKI4Te cToIIaHcTBa. llpanulno e olpeAeJleH v

,,ipntepui,t" 3a eKoJIorI{r{Ha eserrunuocr (a rro no4pas6rapaHe vr 3a

,,aoa*"HOCT Ha eKo-ylpaBJreHI4eTO('), KOf,TO Ce [oAo6pflBa caMo KoIaTO

HeraruBHoro Brrvfl11r4e Bbpxy oKoJIHara cpeAa (eronoruqecKl4f, pasxo4)

HaMaJIqBa npll IlocTOtHeH z4n:l- HapacTBalq I{KoHoMHqecKLI eQem (crofiuocr ua

rrpoAyKIII4na).
3a IIbpBr4 rrbT e HarrpaBeHa BCeo6xBaTHa oIIeHKa Ha eKoJIOfI{qHUta

esexrunnocT Ha HarIr4oHaJrHo r4 cTolaHcKo HI4BO n Eurapvls', vI cpaBHI',ITeJIeH

aHaJrr43 Ha paBHurrleTo c ApyfIITe CTpaHI4 Ha EBponei4cKvrfl. cblo3.
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Формулирани са конкретни насоки за усъвършенстване на еко-

управлението в земеделските стопанства и на екополитиките в селското 

стопанство на съвременния етап от развитието. 

Основната цел и поставените задачи на изследването са успешно 

изпълнени, а тезата на дисертацията и изследователските хипотези 

доказани. 

 

2. Оценка на научните и научно-приложни приноси и 

препоръките за внедряване 

 

Посочените от дисертанта приноси са правилно формулирани и 

отразяват дисертационния труд. Бих желал да подчертая следните 

приноси: 

Това е първото по рода си цялостно изследване на еко-управлението 

в земеделските стопанства в нашата страна. 

 Разработен е адекватен интердисциплинарен подход за разбиране, 

анализ, и оценка на еко-управлението в селското стопанство на основа на 

съвременните достижения на икономическата и други науки. 

Идентифицират се състоянието, тенденциите, рисковете и факторите 

на еко-управлението в съвременния етап от развитието на селското 

стопанство в страната.  

За първи път се прави абсолютна и сравнителна оценка на 

екологическата ефективност в земеделските стопанства на национално и 

стопанско ниво. 

Прилага се оригинален подход за ранжиране на агроекологичните 

индикатори отразяващ влиянието на еко-управлението в земеделските 

стопанства върху околната среда. 

Разработени са конструктивни предложения за подобряване на еко-

управлението в и екополитиките за земеделските стопанства в нашата 

страна. 

 

3. Критични бележки, препоръки и въпроси 

 

Имам следните критични бележки към дисертационния труд: 

а) много от добре представените в теоретико-методологическата 

част на разработката съвременни икономически категории и подходи 

реално не се използват в аналитическите части на труда. 

б) не се прави анализ и оценка на реално прилаганите и практически 

възможните в български условия частни, договорни, пазарни, колективни, 
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обществени, и хибридни форми за „управление на еко-поведението“ на 

земеделските стопанства. 

в) предложените насоки за подобряване на еко-управлението в 

земеделските стопанства се ограничават до производствено-технологични 

препоръки, без да се акцентира на критичните и (в голяма степен) 

специфични за различните типове ферми икономически механизми, 

форми, стимули, разходи и ефекти.    

Искам да подчертая, че посочените критични бележки не 

подценяват научните постижения  и приноси на дисертационния труд, а по 

скоро доказват сложността на анализа на еко-управлението като цяло, и в 

тази нова за България област. 

 

Имам следните въпроси към докторанта:  

I. Променя ли се равнището на екологическа ефективност при 

„социално и екологически приемливи“ постоянни или 

нарастващи екологически разходи и ръст на икономическите 

изгоди?  

II. Може ли с един модел да се оценят адекватно комплексните 

връзки между екологически и икономически разходи и 

ефекти, които се проявяват в широки времеви хоризонти? 

III. Има ли други критерии за оценка на ефективността на еко-

управлението в селското стопанство различни от използваните 

в разработката? 

 

Препоръчвам на докторанта да публикува разработката като 

монография пред вид на актуалността й и високата научна и практическа 

ценност, а така също и да продължи и задълбочи изследванията в тази 

нова и важна за науката и практиката област. 

 

4. Заключение 

 

Дисертационният труд напълно отговаря на изискванията за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна 

специалност Икономика и управление (Аграрна икономика) в ССА, и съм 

ЗА присъждане на ОНС „доктор” на Антон Кирилов Митов . 

 

 

 

30.06.2019г.    Подпис: 

        




