
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.

Основна научна област:

Селскостопански науки

№ на договор:

Начална дата на проекта и срок на договора:

2021, 36 месеца

Заглавие на проекта:

Механизми и форми на аграрното управление в  България

Базова организация:

Институт по аграрна икономика, София

Партньорски организации:

няма

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):

Професор д-р Храбрин Янушев Башев

Общ размер на договореното финансиране:

120000 лева (сто и двадесет хиляди лева)
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):

Проектът цели да обедини опитът и интердисциплинарни усилия на водещи български и 
чуждестранни учени в областта на Новата институционална икономика (комбинираща 
икономика, управление, организация, право, социология, поведенчески и политически 
науки) и да: (1) систематизира и адаптира съвременните постижения на световната наука и
управленческа практика, и разработи и експериментира холистичен подход за адекватно 
дефиниране, анализиране, оценяване и усъвършенстване на аграрното управление 
(agrarian governance) в България; (2) идентифицира и характеризира формалните и 
неформални форми и механизми на аграрното управление (институционална среда, 
пазарни, частни, договорни, колективни, обществени, транснационални, хибридни и др. 
форми), и оцени тяхната ефективност, взаимнадопълняемост, ограничения и провали за 
достигане на целите на устойчивото развитие в специфичната социално-икономическа и 
природна среда на България; (3) направи оценка на институционалната среда на 
българското селско стопанство, и на съответствието на системата за аграрно управление в 
страната на универсалните принципи за „добро управление“ в Европейския съюз, и 
идентифицира нуждите за модернизиране на институционалната среда и на формите за 
обществена интервенция в селското стопанство. (4) разкрие механизмите и формите, 
ефективността, взаимната допълняемост, и критичните (персонални, поведенчески, 
институционални, икономически, технологически, природни и т.н.) фактори, които 
управляват дейността на българските ферми от различен юридически тип, размери, 
специализация, географско и екологическо разположение; идентифицира и оцени 
доминиращите пазарни, договорни, колективни, вътрешни, обществени и хибридни 
форми и механизми, които се прилагат от фермите за  управление на снабдяването със 
земя и природни ресурси, с труд и услуги, с дългосрочни материални и биологични активи,
с краткосрочни активи, с иновации и знания, с финанси, и за реализация на продукцията и 
услугите; открои случаите на пазарен, частен, колективен и обществен „провал“, и 
детерминират нуждите и формите за нова обществена интервенция в отрасъла. (5) 
направи цялостен вертикален анализ на аграрното управление (от ниво ферма до 
национално и европейско) в една актуална област като съхранение и снабдяване на 
агроекосистемни услуги, аграрни иновации или др.; оцени сравнителната и абсолютна 
ефективност на прилаганите и други възможни механизми и форми, открои 
съществуващите и вероятни случаи на пазарен, частен, колективен и обществен „провал“, 
и детерминира нуждите и формите за нова обществена интервенция в дадената област;  
даде по реалистичен отговор за вероятната „логика“ на развитие и степента на 
реализиране на целите на Общо селскостопанска политика и Зелена сделка на 
Европейския съюз. (6) предостави нова информация и инструменти за вземащите 
управленчески решения на всички нива, и направи конструктивни предложения за 
подобряване на научните методи и анализ на аграрното управление, обществените 
политики и програми за аграрно развитие, и индивидуалните, фермерски и колективни 
действия за устойчиво селско стопанство.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Институт по аграрна икономика (ИАИ), София

Ръководител на научния колектив

Професор д-р Храбрин Янушев Башев

Участници:

Професор д-р Храбрин Янушев Башев 
Professor Michael  Sykuta, PhD, University of Missouri, USA 
Доцент д-р Божидар Антонов Иванов, ИАИ 
Доцент д-р Димитър Методиев Терзиев, Университет за национално и 
световно стопанство 
Доцент д-р Иван Йочев Боевски, Нов български университет 
Доцент д-р Минко Атанасов Георгиев, Аграрен университет, Пловдив 
Главен асистент д-р Кристина Стефанова Тодорова, Университет за 
национално и световно стопанство 
Асистент  Даниел Петров Петров, ИАИ 
Докторант Свежана Александрова Благоева, ИАИ 
Докторант  Румена Стефанова Гандева, ИАИ 
Кандидат Магистрър Мирела Димитрова Миронова, УНСС 
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1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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