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І. Автобиографични данни (кратки) 

Анета Венелинова Ройчева е родена на 20.09.1987 г. в гр. Пловдив. 

Завършила е ПУ „П. Хилендарски“ и придобива професионална 

квалификация „икономист“ по Международни икономически отношения. 

Продължава образованието си в същия университет, където през 2011 г. 

придобива степен „магистър“ по Финансов мениджмънт. До зачисляването 

си като редовен докторант към катедра „Икономика“ на Аграрния 

университет работи като администратор по учебната дейност и 

развитието на академичния състав към Юридическия факултет на 

Пловдивския университет. 

II.Образователна програма 

1. Посещение на лекции и упражнения.  

- Аграрна икономика 
- Аграрна политика  
- Актуални проблеми на аграрния сектор 
- Стратегии за развитие на земеделието и селските райони 

2. Полагане на изпити от кандидатски минимум. 

 Аграрна  икономика                                                        срок:   15.07.2015 г.  
 Анализ на стопанската дейност                                 срок:   25.11.2015 г.  

 
III. Научно-изследователска работа 

1. Проблем: 

Загуба на сравнителни предимства и понижаване на конкурентните 
способности на българския аграрен сектор в периода на трансформация и 
подготовка за членство в Европейския съюз. 

2. Тема на дисертацията: 

Ефективност и конкурентност на лозарството 

3. Обосновка на темата: 

Потребност от изследване на общото състояние и производствения 
капацитет, както и оценка на равнището на ефективност и конкурентни 
способности на българското лозарство след членството на страната в 
Европейския съюз. Необходимо е да се оцени роля на провежданата 
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аграрна политика за съхраняване на сравнителните предимства и 
повишаване на конкурентните способности на отрасъла. Ще се обосноват 
варианти на институционални модели за ускоряване процесите на 
специализация, концентрация и интеграция в аграрния сектор на 
страната.  

4. План-програма за работа по дисертацията: 

No План-програма 

Етапи Срок 

1. Анализ на състоянието на проблема.  
Формулиране на изводи, цел и задачи на 
докторантурата. 
Написване на част от дисертацията.  
Написване и изнасяне на доклад или публикуване 
на статия. 

30.06.2015 г. 

2. Теоретични изследвания. 
Формулиране на изводите. 
Написване на част от дисертацията. 
Написване и изнасяне на доклад или публикуване 
на статия. 

30.04.2016 г. 

3. Практическо решаване на проблема. 
Емпирично изследване  
Формулиране на изводите. 
Написване на част от дисертацията. 
Написване и изнасяне на доклад или публикуване 
на статия. 

30.06.2017 г. 

4. Формулиране на общите изводи и приносите. 30.08.2017 г. 

5. Окончателно оформяне на дисертацията. 31.10.2017 г. 

6. Написване на автореферата. 15.12.2017 г. 

7. Предварителна защита. 15.01.2018 г. 

8. Окончателна защита. 20.02.2018 г. 

Предложеният индивидуален учебен план съответства на поставените в 
Закона за висше образование и Закона за развитие на академичния състав 
в Република България и Правилника за неговото приложение в Аграрен 
университет – Пловдив. 

 
 

Научен ръководител: ........................................ 
 

 
Докторант: .................................... 


