
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.
Основна научна област:
Обществени науки
№ на договор:

Начална дата на проекта и срок на договора:

Заглавие на проекта:
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В УСЛОВИЯТА НА ТРАНСФОРМИРАЩА 
СЕ КЪМ УСТОЙЧИВОСТ ИКОНОМИКА
Базова организация:
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Република България
Партньорски организации:
1. Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София
2. Икономически университет (ИУ), гр. Варна
Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
доц. д-р Марина Николова
Общ размер на договореното финансиране:
170 000 лв. (Сто и седемдесет хиляди лева)
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):
Основната  цел на  научно  изследователския  проект  „Развитие  на  селските  територии  в

условията  на  трансформираща  се  към  устойчивост  икономика“  е  проучване  на  теоретико
методологическите основи и институционалните императиви при развитието и управлението на селските
територии в България, изискващи формиране на системи за взаимодействие между органите на властта и
стопанските структури и разработване на фундаментален  концептуален модел за устойчиво развитие на
територията.  Теза на изследването: развитието на селските територии се предопределя от разнообразни
фактори с позитивно и негативно въздействие и е необходимо изграждане на адекватни политики за тяхното
устойчивото развитие и управление. Във връзка с това в проектното предложение ще се апробират следните
хипотези:  1)  усъвършенстването степента на колаборация между институциите,  местна администрация,
бизнеса и местни общности е основен фактор за осигуряване устойчивото развитие на селските територии; 2)
устойчивото  развитие  на  селските  територии  в  значителна  степен  се  предопределя  от  оптималната
диверсификация на производство и икономически дейности в  тях;  3)  въвеждането на екологосъобразни
бизнес практики (биоземеделие) е предпоставка за повишаване устойчивостта на селските територии; 4)
оптималното оползотворяване на регионалните ресурси е предпоставка за устойчиво развитие на селските
територии, гарантиращо както опазването на околната среда и биоразнообразието, така и здравето, правото на
труд и отдих на местното население.  Обект на изследването са районите на планиране в Р България, а
предмет – формите и ефективността на външните въздействия върху развитието на селските територии и
степента на колаборация между заинтересованите страни в тях. За постигането на научно изследователската
цел са поставени следните задачи: 1) характеризиране на теоретико-методологическите и институционалните
основи  на  управлението  и  развитието  на  селските  територии  в  България;  2)  идентифициране  на
предпоставките и необходимостта от въздействие върху процесите, оказващи влияние върху развитието на
селските територии; 3) анализ и оценка на формите на външно въздействие върху развитието на селските
територии; 4) анализ на ефективността на външните влияния върху развитието на селските територии в
България;  5)  анализ  на  възможностите  за  диверсификация  на  местната  икономика,  чрез  създаването  и
развитието на допълнителни форми на икономическа активност с възможност за добавена стойност;  6)
разработване  на  модели за  управление  и  устойчиво  развитие  на  селските  територии;  7)  предлагане  на
препоръки към органите на властта в България, които биха подпомогнали адаптацията на публичните и
стопанските  структури  към  устойчиво  развитие  на  селските  територии.  Изпълнението  на  проектното
изследване би имало оригинален принос към знанието в област на насочени фундаментални изследвания,
свързана с регионалното развитие и по-конкретно развитието на селските територии, решавайки проблеми
свързани  с  устойчивото  им развитие  в  условията  на  трансформиращи се  към устойчивост  икономики.
Резултатите от изследването ще очертаят основните насоки за прилагане на нова политика за управление
на селските територии и ще обосноват формулирането и провеждането на цялостна регионална политика за
постигане на националния приоритет за хармонично икономическо и социално-културно пространствено
развитие.  Това определя устойчивото развитие на  селските  територии като насока и  за  бъдещи научни
изследвания.  Реализирането  на  проекта  ще  осигури  и  публикационни  резултати:  публикуване  на  2
колективни монографии; публикукации в Scopus или Web of Science и реферирани научни издания; научни
доклади на проектния екип в сборник от проведен научен форум на тема „Теория и практика за управление на
селските територии в България“. Значими резултати от осъществяването на проекта са: изграждане на
научна мрежа от изследователи, студенти и докторанти и бизнес партньори за трансфериране на знания и
разширяване  връзката  между  наука  и  практика;  организиране  на  научни  форуми  по  проблемите  на
устойчивото  развитие  на  селските  територии  в  условията  на  икономическа  трансформация;  участия  в
национални и международни научни форуми за разширяване обхвата на аудиторията, предлагаща различни
решения за проблемите на устойчивото развитие на селските територии.

Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 
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Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Република България
Ръководител на научния колектив

доц. д-р Марина Николова
ръководител катедра „Аграрна икономика“ 

Участници:
доц. д-р Маруся Линкова
гл. ас. д-р Радка Ненова
гл. ас. д-р Елица Кръстева
гл. ас. д-р Павлин Павлов
д-р Валери Велковски
Михаела Тодорова
Любослав Иванов
проф. д-р Гена Велковска - външен привлечен експерт

учен
учен
учен
учен
постдокторант
докторант
докторант
учен – пенсионер

Партньорска организация:
Университет за национално и световно стопанство, гр. София

Участници:
проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова
доц. д-р Зорница Стоянова

учен
учен

Партньорска организация:
Икономически университет, гр. Варна

Участници:
доц. Мария Станимирова
гл. ас. д-р Дамян Киречев

учен
учен

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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