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CTAHOBIIIUE

Or: toq. g-p 3opuuqa,.{nrvrona CroqHona
yHCC, KareApa,,ZKoHoMI,IKa Ha [pplpoAHlrre pecypcra"
Hayrna c[erlr{anHocr "I4KoHoMLIKa I,I ylpaBneHue (ArpapeH MeHpIA)KMun)"

Ornocuo: lp]rcbx,qaHe Ha o6pa^:oBareJrHara r,r Hayqna crefleu ,,4oKTop" no AoKTopcKa
lporpaMa ,,I4KouoMraKa n yrrpaBJreHkre (uo orpacnu)", npoSeclroH[IJruo HarIpaBJIeHue ur. 3.8

,,I4KoHovrnKa", KbM VIAI4, Co(fux
Ocnosau[e 3a rrpeAcraB.nHe Ha cra]roBnrrlero: fracrr.re B cbcraBa Ha HaytIHo xypu rlo 3aIIIIaTa

Ha Ar.rceprarlvronHvrs. rpyA cbrnauro 3auoneA J\b AA05- 1 12 or 1 0.06 .2019 Ha flpe4ce.uarent Ha

CCA
Anrop Ha Ar{ceprarlrroHHrrs rpyA: Anron KuprEnon Muron
Teua Ha ArrceprarlnoHHuq rpyg: Exo-yupaureHr.rero B 3eMeAeJIcKI4Te crorlaHcrBa

I.O6qo rpeAcraBflHe rra Ar{ceprarlrorrHr{fl TpyA

,{ucepraqraoHnrarr rpyA Ha Asron Muron ce cbcropr or yBoA, r,r3noxeHl{e B qerI4pLI

HraBr{, 3aKnrotreHue 14 cnlrcbK Ha H3noJr3Balara nrrreparypa. O6rqusr o6eu na rvceprar\ntTa
e26J ne,aarHr{ crpaHr4rlra. [ucepraqvflracrrrpxa45 rpa(puru, 33 ra6rrwluu I7 Snrypu.

[ucepr.a:quoHHr.rrr rpya e [ocBereH Ha aKTyanHa npo6reuartrKa, cBbp3aHa c eKo-
yrrpaBneHr{ero B 3eMeAencKr.rre crorraHcrna. ArryaJrHocrra Ha eKoJIorrIqHIlTe npo6lelru,

cBbp3aHr4 c r43MeHeHHflTAHA KJrr4Mara, H3qep[BaHeTO Ha rrp]rpoAHr4Te peoypcn, 3aMbpc{BaHeTo

Ha Bb3Ayxa r4 norrBaTa, Harr{cKa Bbpxy np[poAHkrre eKocr.rcTewu u zary'ura Ha 6nonoruquo
pa:noo6pa:[e or eAHa crpaHa r4 pr.rcKoBere B 3eMe,{enuero or Apyra HaJrara rbpceHe Ha
perrreHprr, cBbp3aur{ c [o-eKonorocso6pasnr{ rrpor,r3BoAcrBa r{ TexHoJrorr{rr c qen HaMiIJItBaHe
Ha Herarr,rBHr{Te rrocJreAcrBr{r or re3r4 npo6reuu r{ [peoAonsBaHere rarr. Er<o-ynpaBneHl{ero
MOXe Aa OTfOBOpr4 Ha HrKOr,r OT Te3lr rrpeAr,r3BLIKareJrCTBa KaKTO Ha repr4Topr4aJrHo, TAKAI4HA

ceKTopHo Hr.rBo r{ ToBa orrpeAeJur aKTyanuocrra Ha reMara ua pa:pa6orKara.

Ifenra Ha Aprceprarlu.sra aKrIeHTVpa:aa npeAnoxeukrero Ha perreHrrr 3a orpaHr4tlaBaHe

Ha Herarr{BHoro BJrr4rur.re Ha 3eMeAencKrdre [paKTr.rKr.r Bbpxy oKonHara cpe.qa ua 6asara Ha

orIeHKa eKo-ylpaBneHuero B 3eMeAeJIcKpITe crollancrBa. 3a nocu4faHero Ha IIeJITa B

Anceprarlr4oHHpr.fl TpyA ca rrocraBeHr.r sa pa:pa6orBaHe H perrraBaHe 4 zagauu, KoI4To olpe.4entr

fparMrlr{Te, B Kor,rTo T.f, ce peanu3upa B oTAenHr.rTe l{acTn Ha .u4cepTaIIpIoHHvIfl, TpyI.

BrsuprEeruf,T Mero.ur.rqecKlr rroAXoA Ha r.r3cneABaHero e cro6paseH lr [poI,I3TI4qa or

(poplrynupanara rega, qe [pr4nafaHero Ha npaKTr.rrr4 3a orra3BaHe Ha oKonuara cpeAa B

3eMeAencKr,rTe cTofraHcTBa, Moxe Aa,{onpl{Hece 3a HaMaJuBaHe Ha HeraTr.rBHoTo nte4eficrnue

14 3ilMbpcrBaHero Ha frorrBara, Bogara vr B63Alxa or 3eMeAenr,rero. B paMKI,ITe Ha

ArrceprarlrloHHoro rr3cneABaHe ca recrBaHra 4 (popnaynkrpaHu or AoKTopaHTa r{3cneAoBareJlcrll

xrrrrore3lr, Karo aKr{eHTa ce [ocraBr Bbpxy neo6xoAr.ruocrra Aa ce.{oKaxar unlr orxBbpJIrIT

TBbpAeH[STa, qe LIHCTLITyIII4OHaJIHI{Te MeXaHU3MLr, OTHaCtilI[ Ce .4O eKo-ynpaBneHr4ero, Ca

perrraBarrl (par<rop 3a rrprrJrarauero Ha orrinBarqlr oKoJrHara cpeAa rrpaKTLrKLr B 3eMeAeJIcKure

cTonaHcTBa; Br4coKaTa pecypcoeMKocT Ha rrprrnaraHllTe TexHoJrorr4r{ B 3eMeAeJrcKr{Te

crorraHcrBa cb3AaBa npeArrocraBKr4 3a eKoJrofpueH pr4cK; lue1urancupanma rrpor.r3BoAcrBeHa

cTpyKTypa il cleqrraJru3arlur Ha 3eMeAencKr.rTe cTorraHcTBa Moxre Aa Aorrp[Hece 3a

eKoJrorI4qHoTo HepaBHoBecr{e B oKoJrHaTa cpel.a; H3rroJr3BaHr4Te KoHBeHqr.roHrrJrHr,r u

KOHCepBaIIIIOHHLT CrrCTeMr.r 3a OTrneXAaHe Ha 3eMeAeJrCKr,rTe KynTypr{ Lr X}rBOTHr.rTe MOraT,qa

noBJIHflBaT HeIaTLIBHO Bbpxy CbCTOrHr.reTO Ha OKOJTHaTa CpeAa qpe3 3UlMbpCrBaHe Ha rroqBaTa,
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използваните конвенционални и консервационни системи за отглеждане на 

земеделските култури и животните могат да повлияват негативно върху състоянието на 

околната среда чрез замърсяване на почвата, водата и въздуха. В съответствие с 

поставената теза, цел и задачи са определени обекта и предмета. Обекта е сполучливо 

определен, а именно земеделските стопанства в България. За предмет  на изследването 

са приети практиките за еко-управление, които се прилагат в земеделските стопанства и 

тяхното влияние върху околната среда  

Използвани са следните методи за постигане на целта на изследването: направен 

е анализ на данни на  Евростат за агроекологичните индикатори в ЕС, формиран е 

DPSIR модел, осъществен е DEA анализ, прилагат се методите на анализ и синтез, 

логически и експертен метод и др.  

II. Преценка на формата и съдържанието на дисертационния труд. 

Основното съдържание на дисертацията е изложено в четири глави.  

Първа глава представя теоретичните основи на еко-управлението в земеделските 

стопанства. Висока оценка заслужава представянето същността на понятието 

агроекология в теоретичен аспект. В тази част на разработката са включени 

екологичните принципи на растениевъдството,  животновъдството и биологичното 

производство. Като положителен момент в третия параграф може да се определи 

представената същност и особености на управлението на екосистемите в земеделието. 

В тази глава се съдържа и литературен преглед на икономиката на екологията и на 

околната среда чрез представяне на понятия като: пазарен провал, външен ефект, 

публични блага и др.  

Втора глава представя методическата и методологическа рамка на изследването. 

Положителна оценка заслужава представеният литературен обзор на достиженията в 

сферата на еко-управлението и измерването на екологичната ефективност в 

земеделските стопанства. В тази глава се съдържат и методите за анализ, които се 

използват в дисертационния труд. Представен е модел за изследване на еко-

управлението в земеделските стопанства. Определени са равнищата на изследване и 

индикаторите, които ще се използват. 

В трета глава се прави анализ  на практиките за еко-управление в земеделските 

стопанства и се оценява натискът и влиянието на еко-управлението в земеделските 

стопанства върху околната среда. Представени и анализирани са индикаторите за 

натиск и за влияние на еко-управлението върху околната среда. В тази глава се съдържа 

и институционалният отговор на влиянието на еко-управлението в земеделските 

стопанства върху околната среда. 

Четвърта глава представя резултатите от DEA анализа и са предложени насоки 

за усъвършенстване на еко-управлението в земеделските стопанства. Част от тях са 

свързани с подобряването на еко-управлението в земеделските стопанства. Други са 

насочени към подобряване на еко-практиките и еко-политиките в отрасъла.  

Заключението представя обобщени резултати за потвърждаването на тезата и 

работните хипотези. 

Разработката е написана на смислово и граматически издържан език, на висок 

стил с икономическа насоченост. Не се открива наличие на отклонения, повторения или 

противоречия. Разработката е балансирана и съразмерна. Докторант Митов използва 

богат инструментариум от методи за целите на изследването си, умело анализира и 

оценява първични и вторични източници на информация.  
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Докторантът е представил седем публикации по разработката – две статии, 

четири доклада от научни конференции и е съавтор в параграф от монография. Те са 

пряко свързани с тематиката на дисертационния труд и отразяват основни части от 

него. Публикациите са в периода 2011-2019 година.  

Авторефератът коректно отразява съдържанието на дисертационния труд, като 

съдържа необходимата логическа последователност. В него са включени общата 

характеристика на разработката, структурата, съдържанието и  кратко изложение на 

дисертационния труд, приносите, публикациите по темата на дисертацията. 

III. Научни и научно-приложени приноси на дисертационния труд. 

В дисертацията могат да се очертаят следните научни и научно-приложни 

приноси: 

 Дообогатени са теоретичните постановки, свързани с понятията агроекология и 

агроекосистеми в контекста на еко-управлението.  

 Разработена е методика за изследване на еко-управлението в земеделските 

стопанства, включваща адаптирана и доразвита методическа рамка DPSIR и прилагане 

на DEA модел за изчисляване и оптимизиране на екологичната ефективност на 

земеделските стопанства. 

 На базата на осъществения анализ за прилаганите практики, натиска и влиянието 

на еко-управлението в земеделските стопанства върху околната среда са ранжирани 

агроекологичните индикатори. 

 Разработени са практико-приложни направления за подобряване на еко-

управлението в земеделските стопанства чрез подобряване на екологичните практиките 

в земеделските стопанства и екологичната политика, насочена към тях. 

IV. Въпроси по дисертационния труд. 

В дисертационния труд са направени препоръки в три аспекта : 1) насочени към 

повишаване на ефективността на прилаганите политики и подобряване на 

административния капацитет на институциите; 2) свързани с индикаторите за 

институционален отговор съгласно DPSIR рамката и 3) свързани с прилаганите  

земеделските практики. Как бихте ранжирали тези групи препоръки? Коя от тях според 

Вас е най-значима за ограничаване на негативното влияние на земеделските практики  

върху околната среда и природните ресурси? 

V. Обобщена оценка на дисертационния труд и заключение. 

Дисертационният труд на Антон Кирилов Митов представлява самостоятелно 

изследване на актуален проблем, разработен задълбочено и съдържащ всички 

необходими приноси за изисканата степен. Докторантът показва задълбочени знания в 

областта на еко-управлението в земеделските стопанства. Дисертационният труд 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на правилника за прилагане на ЗРАСРБ в 

Селскостопанска академия.  

На основа на гореизложеното, оценявам положително разработката и предлагам 

на уважаемите членове на Научното жури да вземат решение за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” по докторска програма „Икономика и 

управление (по отрасли)”, професионално направление ш. 3.8 „Икономика” на Антон 

Кирилов Митов. 

 

София                                                             Изготвил становище: 

22.07.2019                                                             /доц. д-р Зорница Стоянова/ 




