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Структура и обем на разработката
Разработеният дисертационен труд е с общ обем от 183 стандартни
страници, 10 фигури, 50 таблици, 160 литературни източника.
Структурата на разработката се състои от увод, три глави, изводи и
препоръки, заключение, списък на използваната литература.
Броят на използваните информационни и литературни източници е
160 , от които 33 български и 127 чуждестранни.
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от разширен
катедрен съвет на катедра „Мениджмънт и маркетинг“ с протокол от
29.09.2016 г.
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Публичната защита на дисертациония труд ще се състои на
16.12.2016 година от 13:00 ч. в зала 321 на катедра „Мениджмънт и
маркетинг“ в АФ на Аграрен университет - Пловдив.
Материалите

по

защитата

на

дисертационния

труд

са

на

разположение в отдел "Човешки ресурси" на Аграрен университет Пловдив и онлайн на wwwau-plovdiv.bg
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1. Обща характеристика на дисертационния труд
1.1. Актуалност на темата
Актуалността

на

темата

се

обуславя

от

факта,че

производственният потенциал на аграрния сектор се нуждае от
възстановяване, кардинално преструктуриране и модернизация.
Проблемите за неговото ефективно използване в условията на
пазарна икономика и евроинтеграция, съпътствана от икономическа
и

ресурсна

криза

изискват

целенасочено

изучаване

с

цел

изработване на мерки за повишаване на ефективното взаимодействие
на механизмите за пазарно регулиране и държавна подкрепа при
активното ползване на средствата от европейските фондове и
програми в областта на селското стопанство и агроиндустрията.
1.2. Изследователска теза
Тезата, която е застъпена в дисертационния труд се
конкретизира в това, че благоприятните дадености и значимостта на
аграрния

сектор

заедно

с

ефективното

използване

на

производствения потенциал ще осигурят по-добри инвестиционни
възможности и конкурентни позиции на сектора в региона.
1.3. Цели и задачи на дисертационното изследване
Цел на настоящия дисертационен труд е на основата на
теоретичен анализ на методологичните и методическите основи на
потенциала като икономическа категория да се допълнят и
предложат решения на усъвършенстван модел за повишаване
ефективността на използване на производствения потенциал на
аграрния сектор във Видински регион.
В подкрепа и изпълнение на основната цел са поставени и
изпълнени следните задачи:
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изследване същността и определение на потенциала като

научна категория на икономическата теория.


систематизиране

на

теоретико

-

методологическите

подходи за дефиниране на тази категория.


идентифициране факторите, определящи същността на

различните видове потенциал.


формулиране на обща концепция за потенциала на

агросектора.


обосноваване

на

аргументирани

предложения

и

практически препоръки за повишаване на ефективността на
използване на производствения потенциал на аграрния сектор в
региона.


разработване на методика и предлагане на показатели за

оценка на производствения потенциал в агросектора.


предлагане на практически инвестиционни решения за

повишаване на производствения потенциал на аграрния сектор в
област Видин.

1.4. Предмет и обект на изследването
Предмет на изследването са спецификите, насоките, оценката на
икономическата целесъобразност на производствения потенциал и
инвестиционните

процеси,

както

и

тяхната

организация

и

управление в агросектора на регионално ниво.
Обект на научно изследване са земеделските стопанства в област
Видин като потенциална среда за реализиране на инвестиционни
решения.
1.5. Методи на изследването
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Методи на изследването. Теоретична и методологическа основа на
дисертацията са научните изследвания на наши и чуждестранни
учени по въпросите на различни видове потенциал. В съответствие с
поставената цел и задачи в дисертацията са използвани следните
методи на изследване: сравнителен и ретроспективен анализ,
статистически методи, дедуктивен и индуктивен метод, абстрактнологически, монографически, икономико – статистически методи:
относителни величини за структура, метод на индексиране и др.
1.6.Източници на информационно осигуряване
Основни литературни и информационни източници са: Евростат,
Организацията
Системата

за

за икономическо сътрудничество и развитие,
земеделска

счетоводна

информация

(СЗСИ),

Национален статистически институт (НСИ), Министерство на
земеделието и храните (МЗХ) и областните дирекции към него.
Статистическите годишници и справочници на НСИ, отчетни
доклади на МЗХ, Стратегии за развитие на отделни отрасли в
селското стопанство, Стратегии и програми за регионално развитие,
нормативни документи, информация от институции, организации и
лица, имащи отношение към проблематиката на дисертацията.
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2. Структура и съдържание на дисертационния труд
Тема: ПРОИЗВОДСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ И
ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ В АГРАРНИЯ СЕКТОР
(НА ПРИМЕРА НА ОБЛАСТ ВИДИН)
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
ВЪВЕДЕНИЕ
ГЛАВА ПЪРВА: ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АГРАРНИЯ
СЕКТОР
1.1.

Понятието потенциал в икономиката

1.2.

Класификация на потенциала

1.3.

Теоретични интерпретации на категорията потенциал

1.4.

Потенциал на аграрния сектор

1.5.

Регионален аграрен потенциал

1.6.

Методика за икономическа оценка на потенциала на
аграрния сектор

1.7.

Алтернативни възгледи при оценката на потенциала на
аграрния сектор

1.8.

Оценка и ефективност на инвестиционни решения в
аграрния сектор
ГЛАВА ВТОРА: АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
ПОТЕНЦИАЛ НА АГРАРНИЯ СЕКТОР В ОБЛАСТ
ВИДИН

2.1.

Състояние на селското стопанство в област Видин

2.1.1 Структура на поземлените ресурси
2.1.2 Състояние на сектор растениевъдство
2.1.3 Състояние на сектор животновъдство
.
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2.1.4 Материално - техническа база на селското стопанство във
.

Видинска област

2.1.5 Научни институции и контролни органи
2.1.6 Състояние на хидромелиоративната система в областта
2.1.7 SWOT - анализ на област Видин и оценка на
производствения потенциал в агросектора в област Видин
2.2.

Установяване на производствения потенциал в селското
стопанство на област Видин
ГЛАВА ТРЕТА: ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ
НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АГРАРНИЯ
СЕКТОР В ОБЛАСТ ВИДИН

3.1.

Инвестиционен проект за внедряване на високо
производителна техника и технология при производството
на елитни и суперелитни десертни сортове лози.

3.1.1 Предварително проучване
3.1.2 Идентификация на фирмата
3.1.3 Характеристика на инвестиционния проект
3.1.4 Практическа оценка на резултатите от проекта
3.1.4 Приложение на статичните методи за икономическа оценка
.1.

на иновационните решения

3.1.4 Приложение на динамични методи за икономическа оценка
.2.

на иновационните решения

3.2.

Инвестиции за повишаване на технологичния потенциал на
аграрния сектор по иновативна и високоефективна
технология за производство на биопродукция от орехи в
област Видин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
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3. Основно съдържание на дисертационния труд
3.1. Въведение
В увода на дисертацията се акцентира на актуалността на
темата. Изложени са тезата, която се защитава в разработката, целта,
предмета и обекта на изследване, както и използваните методи и
източниците на информация..
3.2. Първа глава. Теоретико - методологически аспекти на
производствения потенциал на аграрния сектор
В първа глава е направен подробен теоретичен преглед на
понятието потенциал. Целта е да се създаде концептуална основа на
изследването.

Теоретичният

преглед

очертава

произхода

на

понятието и различните видове потенциал. Първа глава завършва с
приетата теоретична постановка в дисертацията на понятието
производствен потенциал в аграрния сектор.
В параграф първи на глава първа са разгледани теоретико методологическите аспекти на производствения потенциал на
аграрния сектор
Извършена е подробна класификация на видовете потенциал –
от стопански, икономически и индустриален потенциал до научнотехнически, трудов, ресурсен и други видове потенциал. Разгледани
са различни тълкования на понятието потенциал от наши и чужди
автори и на тази основа са обосновани различията и сходствата
между „ресурсен потенциал“, „икономически потенциал“ и
„производствен потенциал“.
Въпреки факта, че цялата модерна интерпретация на
потенциала в икономиката произлиза от латинската дума „potentia“,
в икономическата теория едновременно съществуват качествено
различни определения на понятието потенциал.
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Доминиращо

е определението

за потенциал, което се

възприема в разработката като способност на даден обект или като
съвкупност от ресурси, необходими за постигане на определени
цели и решаване на определени задачи.
Анализът на научната литература позволява да се формулират
определени изводи, които по същество са и възможните отговори на
поставената цел в настоящото изследване и същевременно са наймалко дискусионни.
1. Потенциалът е понятие, което отразява свойство
(признак)

на

характеризиращо

икономическия

обект

(процес,

определена

способност

на

явление),

този

обект.

Следователно потенциалът се проявява като способност на
дадения обект.
2. Понятието капацитет се използва за описание на
свойствата

на

различните

икономически

системи

(икономически субекти).
В дисертацията са систематизирани различните видове потенциал и на
тази основа са обосновани различията и сходствата между „ресурсен
потенциал“, „икономически потенциал“ и „производствен потенциал“.
Материална компонента

Трудова компонента

Икономически
потенциал

Финансова компонента

Ресурсен
потенциал

Информационна компонента

Търговска компонента

Фиг. 1. Взаимовръзка между икономическия и ресурсния потенциал
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Иновационен
потенциал

Ресурсен потенциал

Произво
дствени
фондове

Технологии

Предприемачески
потенциал

Информационни
ресурси
Енергий
ни
ресурси

Персонал
Организационно
-управленски
потенциал

Фиг. 2. Структура на производствения потенциал

Направен

е

опит

за

диференциране

на

понятията

„икономически“ и „производствен потенциал“, като основа за
което се приема

разликите в съдържанието на самите термини

„икономика“ и „производство“.
По този начин понятието „производство“ се приема за частен
случай по отношение на понятието „икономика“, в следствие на
което

е

напълно

правомерно

да

се

възприеме

понятието

„производствен потенциал“ за частен случай от по-общото понятие
„икономически потенциал“.
На фиг.3 е представена схема на взаимодействието между
„икономическия“, „стопанския“, „производствения“ и „ресурсния“
потенциал.
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вътрешната сфера на производството, до по-широко понятие отколкото ПП и
РП. Схемата на въздействие
ПП,
ИПМи И
РПЧеЕпредставена
И на
КО
НО
С К И П ОнаТрис.
Е Н3.Ц И А Л

Финансов

Научен

Пазарен

Управленски

СТОПАНСКИ ПОТЕНЦИАЛ

Маркетинго
в

Конкурентен

ПРОИЗВОДСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ
Предприемач
ески

Организацио
нен

Информацио
нен

Иновационен

Интелектуален

Управленски

РЕСУРСЕН ПОТЕНЦИАЛ

Поземлени
ресурси
Трудови
ресурси
Финансови
ресурси
Енергийни
ресурси

Материален
компонент
(потенциал)

Нематериален
компонент
(потенциал)

-поземлен
- трудов
- квалификационен
- технически
- производствен
- инвестиционен
- суровинен
- капиталов

- информационен
- пространственовремеви
- интелектуалнопсихологически
- предприемачески
- мотивационен
- организационноуправленски

Фиг. 3. Взаимодействие между ресурсен, производствен и
икономически потенциал
Доминиращо определение в разработката е, че потенциалът е
реална способност на даден обект, притежавана от съвкупност от
ресурси за постигане на определени цели и решаване на
определени задачи.
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Показатели за съвкупна икономическа
ефективност на аграрната сфера

Селско стопанство

Звена на селското стопанство, формиращи
неговата съвкупна ефективност
Растениевъдство

Фуражно
стопанство

Животновъдство

Показатели за икономическа
ефективност на производството на
равнище звена на селското
стопанство

Селскостопански подотрасли, производства и
култури
Растениевъдни
производства и култури

Фуражни култури

Подотрасли и производства
на животновъдството

Икономическа оценка на ефективността на
производството на селскостопански култури
животновъдни производства

Основни производствени фактори
Земя

Труд

Капитал
- МТБ

Финансови
средства

Показатели за икономически ефект от селското
Икономическа
стопанство оценка на ефективността на
производството на селскостопански култури
животновъдни производства
Обща
Стокова
Чиста
Печалба
продукция
продукция
продукция

Стопански решения за ефективно използване на:
- земята
- трудовите ресурси
- капитала
- технологиите
- инвестициите
- продукцията
- другите фактори на производство

Показатели за
икономическа
ефективност на
производството
на равнище
растениевъдство и
животновъдство

Показатели за
икономическа
ефективност на
стопанските решения

Фиг. 4. Оценка на икономическата ефективност на
използване на потенциала на аграрния сектор
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Направен е опит за характеризиране на регионалния ресурсен
потенциал като неделима част от ресурсния потенциал на
региона и важна част от ресурсния потенциал на съответната
икономическа оценка на този потенциал.

В края на първа глава (на базата на ентропията в икономиката)
е предложен алтернативен вариант за оценката на аграрния
потенциал като са разгледани основни методически въпроси при
оценка на ефективността на инвестиционните решения в аграрния
сектор.
При икономическата оценка на иновационните решения се
използват две групи показатели – статични и динамични.
Статичните методи могат да се прилагат с успех при
относително по-малки и краткотрайни инвестиционни проекти, а
също така като методи на началните етапи от разработването на
проекта. Най-често използваните показатели са следните:
- Норма на печалбата;
- Срок на откупуване на капиталовложенията;
Динамичните методи се основават на данни за целия период
на използване на обекта на инвестицията. Чрез тях се сравняват
получаваните приходи и извършваните разходи в различни времеви
хоризонти (периоди). Тук се отнасят:
- Методът на нетната сегашна стойност;
- Методът за оценка на бъдещата стойност;
- Период на възвръщаемост на инвестициите;
- Коефициентът на ефективност (с дисконтиране);
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- Методът на „Минимални разходи”;
- Съотношението „приходи – разходи”;
3.3. Втора глава: Анализ на производствения потенциал на
аграрния сектор в област Видин
Във

втора

глава

е

извършен

анализ

и

оценка

на

производствения потенциал на аграрния сектор в област Видин.
Анализът обхваща състоянието на сектор «растениевъдство» и
сектор „животновъдство”, структурата на поземлените ресурси и на
материално - техническа база и развитието на хидромелиоративната
система.
Направен е SWOT - анализ на икономическото развитие и
оценка на производствения потенциал в агросектора в областта. В
заключение на тази глава е установен производственият потенциал в
селското стопанство на област Видин.
3.4. Трета глава: Инвестиции за повишаване на технологичния
потенциал на аграрния сектор в област Видин
В трета глава „Инвестиции за повишаване на технологичния
потенциал на аграрния сектор в област Видин са предложени
разработени от автора два пилотни инвестиционни проекта, които са
финансирани от ДФ „Земеделие”.
Първият проект е за внедряване на високо производителна
техника и технология при производството на елитни и суперелитни
десертни сортове лози;
Вторият проект е за повишаване на технологичния потенциал
на аграрния сектор по иновативна и високоефективна технология за
производство на биопродукция от орехи в област Видин.
В тази глава е извършена практическа оценка на резултатите
от проектните инвестиции чрез приложение на статичните и
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динамичните методи за икономическа оценка на

иновационните

решения.
3.5. Заключение
В заключението на дисертационния труд са представени найважните резултати от изследването. Потвърждава се формулираната
в увода изследователска теза, че благоприятните дадености и
значимостта на аграрния сектор заедно с ефективното използване на
производствения

потенциал

ще

осигурят

по-подобри

инвестиционните възможности и конкурентни позиции на сектора в
региона.
4. Изводи и препоръки
В резултат на направените изследвания и анализи в
дисертационния труд се формулират следните основни изводи.
Важността на селското стопанство за местното икономическо
развитие

на

област

Видин

обуславя

необходимостта

от

разработването на детайлни стратегически цели. Привличането на
инвестиции в селското стопанство е важна предпоставка за
преодоляване на социално-икономическите проблеми в областта.
Устойчивото

развитие

на

земеделието

е

тясно

свързано

с

прилагането на мероприятия и дейности, които щадят и опазват
природните

ресурси.

Обществото

очаква

от

земеделските

производители нещо повече от производство на земеделски
продукти, а именно - производство на качествени и здравословни
храни и опазване на природните ресурси. Във връзка с това
земеделието трябва да се интегрира с целите на опазването на
околната среда и съхраняването на природните богатства.
В област Видин са налице необходимите предпоставки за
развитие на биологично земеделие и за маркетинг на продукцията.
Съществено условие за това е поставянето на потенциалните
производители на биологична продукция при равни условия по
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отношение

на

производителите

информираността
в

ЕС,

за

за

изискванията

възможностите

за

ползване

към
на

компенсации и субсидии, за реализация на биологичната продукция.
Производството и реализацията на екологична продукция е
невъзможно без сертифициране на продукцията като такава.
Един

от

традиционните

за

областта

подотрасли

от

растениевъдството е лозарството и овощарството. Опирайки се на
традициите и на потенциала, съдържащ се в използването на нови
сортове, овощарството и лозарството в областта следва да се
развиват в дългосрочен план. Съществен момент е оценката на
възможностите на площите и локализацията на отделните видове и
сортове според природо-климатичните и почвените условия.
Преобладаваща част от общините в област Видин са селски
(девет от всичко единадесет). Това дава възможност на общините да
се възползват от възможността да усвояват средства и по Програмата
за развитие на селските райони.
Селските райони разполагат с ресурси извън аграрния отрасъл,
които представляват значителен потенциал за тяхното развитие богата, разнообразна и съхранена природа, множеството запазени
жизнени селски общности, богати исторически и културни традиции,
които обаче имат нужда от целенасочена помощ, за да преодолеят
изоставането в своето развитие и да се адаптират към променените
социално-икономически условия. Разнообразяването

на

икономиките в селските райони, чрез целенасочена подкрепа в
определени области, като подпомагане създаването на микро
предприятия, развитие на алтернативни земеделски дейности
(например туризъм или местни занаяти) е предпоставка за
разкриването на нови работни места. Целта е чрез тях стопаните да
си осигурят допълнителни източници на доходи.
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Основните препоръки за развитие на аграрния сектор в област
Видин са:
- Насърчаване

развитието

на

биологичното

земеделие

и

животновъдство и производството на екологична продукция.
Реализирането на тази препоръка може да се постигне чрез
следните мерки:
 обучение на земеделските производители в прилагане на
методите на биологично земеделие, изисквания на ЕС,
маркетинг на екологична продукция
 стартиране на процес на сертифициране на екологично
чисти райони на територията на областта
- Насърчаване създаването на масиви от трайни насаждения
(лозя, малини, овощни култури и др.), ще се постигне чрез:
 разработване на овощна почвено-климатична карта на
областта, която да информира съществуващите и
потенциални земеделски производители за подходящите
видове

и

сортове

трайни

насаждения

съобразно

наличните почвено – климатични условия
 създаване на пипиниера за посадъчен материал
- Изграждане на земеделски производствени структури от
европейски

тип.

За

осъществяване

на

препоръката

е

необходимо да се предприемат мерки в посока:
 подкрепа за изграждане на Местни инициативни групи
(МИГ) в рамките на общината, като ще се акцентира
върху

създаването

на

МИГ

между

земеделски

производители от съседни общини;
 подкрепа

за

селскостопански

изграждане

на

производители

сдружения

(маркетингови

кооперации), асоциации и браншови организации;
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на

 обучение, правно-организационно и специализирано
подпомагане на предприемачите в селското стопанство
вкл. за развитие на алтернативни производства;
 подпомагане на местните земеделски производители за
покриване на европейските стандарти и изисквания;
- Подобряване на условията и възможностите за развитие на
селскостопанското

производство,

стимулиране

на

предприемачеството в отрасъла и привличане на инвестиции.
За реализирането на препоръка 4 е необходимо провеждане на
следните мерки:
 уедряване на земеделските площи, чрез различни форми
на сдружения и комасация;
 създаване на преработвателни комплекси на местно ниво
за

гарантиране

реализацията

на

произведената

продукция;
 изграждане на сдружения на ниво съседни общини за
поддръжка

и

рехабилитация

на

съществуващите

хидромелиоративни съоръжения, както и изграждане на
нови такива;
 създаване на технически центрове за диагностика,
технически прегледи и ремонт на селскостопанската
техника и инвентар на ниво съседни общини;
 подкрепа на иновативните нови производства, чрез
преференциално финансиране и създаване на Регионален
иновативен

фонд

за

рисково

финансиране

и

на

Регионален гаранционен фонд;
 утвърждаване на съществуващите и създаване на нови
браншови

организации

преработвателите

с

цел
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на

производителите

защита

и

гаранции

и
за

реализиране

на

продукцията

при

гарантирани

минимални цени;
 утвърждаване на съществуващите и подобряване на
условията на местните тържища и пазари за реализиране
на продукцията от селскостопанското производство;
 създаване на условия и подкрепа на инициативи за
създаване

на

затворени

цикли

произвеждане

–

преработване – реализация на краен продукт на пазара;
 преквалификация на безработните,за включването им в
производство

на

селскостопанска

продукция

чрез

отдаване под наем/аренда на земи от общинския
поземлен фонд;
 създаване на фонд за стимулиране на алтернативни
форми на селското стопанство, пчеларство, грънчарство
и билкарство;
 създаване

на

центрове

за

обучение

на

млади

селскостопански специалисти съвместно с научно –
изследователски

и

университетите

развойни

звена

(НИРЗ),

и

специализираните

училища/професионални гимназии;
 изграждане

на

механизми

за

осъвременяване

на

обучението на кадри за селското стопанство, чрез
подновяване и модернизиране на обучителната техника и
изграждане на партньорства.
- Внедряване на високоефективни и нови технологии, сортове и
породи в селското стопанство и неговото обвързване със
съвременните

възможности

за

използване

на

информационните технологии и развитие на аграрен клъстер.
Реализирането на препоръката ще се постигне чрез:
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 Осигуряване на навременна и компетентна технологична
и пазарна информация за селскостопанските продукти и
методично обучение.
 Въвеждане на европейски принципи, изисквания и добри
практики в контрола, управлението и търговията на
селскостопански продукти.
- Изграждане на система за ефективен и своевременен
контрол на качеството на внедрените породи животни и
сортове растения.
 Създаване на местен общински център за превенция и
лечение на съществуващите и внедрени животински
видове.
5. Основни приноси в дисертационния труд
 Направен

е

теоретичен

преглед

на

основите

на

производствения потенциал и са изведени и систематизирани
различните подходи за неговото формулирането.
 Доразвита и обогатена е теоретичната основа за изследване на
производствения потенциал на аграрната сфера, включително
чрез извеждане на

по-детайлизирана

формулировка на

"производствения потенциал" от страна на автора .
 За първи път е извършен анализ на производствения
потенциал на аграрния сектор в област Видин на базата на
предложената от автора методика за определяне и анализ на
този потенциал.
 Практически приносен момент са предложените и разработени
от автора два пилотни инвестиционни проекта, които са
финансирани от ДФ „Земеделие”.
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 Предложен и приложен в реални условия е метод за
използване на инвестиционния потенциал чрез разработени от
автора на дисертацията примерни модели за внедряване на
високо

производителна

техника

и

технология

при

производството на елитни и суперелитни десертни сортове
лози и за повишаване на технологичния потенциал на аграрния
сектор по иновативна и високоефективна технология за
производство на биопродукция от орехи в областта.
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7. Резюме /Abstract/
PRODUCTION POTENTIAL AND INVESTMENT DECISIONS IN
AGRICULTURAL SECTOR
(Example of Vidin)
Gergo Toshev Gergov

Abstract

The developed dissertation with a total of 183 standard pages, 10
figures, 50 tables, 160 literary source. The structure of the work consists
of an introduction, three chapters, conclusions and recommendations,
conclusions, list of used literature. The number of used information and
literature is 160.
The topicality of the theme is conditioned by the fact that a
manufacturing potential of the agricultural sector needs recovery cardinal
restructuring and modernization. The problems for its effective use in a
market economy and integration, accompanied by economic and resource
crisis require targeted study in order to develop measures to enhance
effective cooperation mechanisms for market regulation and state support
in the active use of funds and programs field of agriculture and agroindustry.
The thesis, which is advocated in the thesis specifies that the
favorable conditions and the importance of the agricultural sector with the
effective use of production potential will provide better investment
opportunities and competitive position of the sector in the region.
Purpose of this thesis is based on theoretical analysis of the
methodological and methodological foundations of potential as an
economic category to complement and propose solutions to the advanced
model to increase the efficiency of the production potential of the
agricultural sector in the Vidin region.
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At dissertation are placed and executed the following tasks: study
the nature and definition of potential as a scientific category of economic
theory; systematization of theoretical - methodological approaches to
defining this category; identifying the factors determining the nature of
the various types of potential; formulating a common vision for the
potential of agrarian sector; justify grounded proposals and practical
recommendations for improving the efficiency of use of the productive
potential of agriculture in the region; develop a methodology and propose
indicators to assess the production potential in the agrarian sector;
offering practical investment solutions to enhance the productive potential
of agriculture in Vidin region.
The study focused on specifics, guidelines, evaluation of the
economic viability of production potential and investment processes as
well as their organization and management in agrarian sector at regional
level.
Object research are farms in Vidin region as a potential
environment for the implementation of investment decisions.
The result of the research and analysis in the thesis formulate Key
conclusions and recommendations for the development of the agricultural
sector as a factor for local economic development of Vidin Region.
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