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СТАНОВИЩЕ
от доц.д-р Ангел Георгиев
професионално управление:

3.7 Администрация и управление
организация: Нов български университет

относно: дисертационен труд
на тема: Усъвършенстване управлението на развитието на нефтения
отрасъл в Република Казахстан
представен от: Аскар Амирханович Карибаев( Казахстан)
към катедра: „Администрация, управление и политически науки“
на факултет „Международна икономика и администрация“ на ВСУ

I. Значимост и актуалност

Енергетиката заема ключово място в развитието на всяка национална
икономика. Съществува прагматично правило, че темповете с които се развива
енергетиката определят темповете на развитие в другите отрасли, поради факта,
че те по необходимост са явяват потребители на енергия.

Цените на енергоресурсите се оказаха с най- дълга мултипликационна
верига, което показва силата и стопанската значимост на ресурса“енергия“ по
цялата верига от  производствени и потребителски икономически системи.

Съвременното развитие е борба за енергоресурси. Световният им пазар се
глобализира. Това прави все по-отговорни правителствата и фирмите от страните
богати на естествени енергоресурси.

Особена отговорност имат управлението и политиките с  отношение към
производството, потреблението и търговията с енергоресурси.

Република Казахстан има богати залежи от естествени запаси от нефт и газ,
но съвременната глобализация и развитието на финансовите пазари,

периодично поставят, както производителите, така и потребителите на нефт и
газ пред нови управленчески предизивикателста и задачи.

Управлението на добива и реализацията на нефт и газ изискват
професионализъм, дълбоко познаване на технологиите и на икономическите
аспекти на цялостния процес от научните изследвания през геоложките
проучвания до управлението на запасите, на пазарите и цените за реализация на
този ресурс.

Споменатите предпоставки не изчерпват, дори не са достатъчно пълен
списък от ограничения и изисквания пред усъвършенстването и пред
повишаването на ефективността на управлението в Топливно-енергийния
комплекс, в частта (нефт и газ).

Всичко това ми дава основание да твърдя, че темата на дисертацията и
автореферата към нея представят разработка, в която авторът споделя своя
многогодишен опит в тази насока и след като е проучил достатъчно подробни и
теорията на въпроса.

Няколко са основните причини, извън вече споменатите съображения,
опрделящи значимостта и актуалността на дисертационния труд:
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- Все още нефтът и газът в рамките на Топливно-енергийния комплекс на
Казахстан са много съществена част от националната икономика и влияят
съществено върху балансите в нея- финансови, платежни, национален бюджет и
т.н.

- Изискванията за пазарна адекватност и поведение на различните пазари
налагат такова управление, което проактивно умее да отразява очакваните
пазарни промени в ценообразяването, обемите и структурата на предлагането.

- Моделите и методите за управление на отрасъла са динамични, рискови,
отчитащи световните тенденции в потреблението и производтвото на топлинно-
енергийни ресурси в частта на нефта и газа , което налага системен подход към
всеки опит за усъвършенстването му.

- Отрасълът не може да се изолира от потоците чуждестранни инвестиции,
поради капиталоемкостта и рисковия характер на геоложките проучвания и
експлоатацията на находищата, на екологическите последици от нефтодобива.

Тези инвестиции обаче имат не само национална специфика.Те до голяма
степен са повлияни от общата, световната енергийна конюнктура, а тя е
чувствителна към технологичното иновативно развитие.

Поради всичко това считам, че е избраната актуална и значима дисертация
с огромен изследователски потенциал не само за управлението, но и за
икономиката, бизнеса с нефт и газ.

II. Относно обекта и предмета на дисертацията
От представеният текст става ясно, че докторантът има ясна представа за

комплексният характер на избраната изследователска теза.

Развитието е   понякога невярно интерпретиран обект за научни
изследвания. Дори фактическия декаданс (регреса и изоставането) се представят
като развитие и или дори прогрес.

Докторантът правилно разглежда обекта като единство от процесите на
управление, факторите и закономерностите при развитието на нефто-газовия
комплекс.

Считам за правилно чрез предмета да се ограничи изследването до
управляемо знание. Въпреки това, трябва да подчертаем, че дори направените
ограничения не могат да го освободят от комплексността и сложността пред
управленческия процес.

Управлението като информационен процес е нееднозначен акт на
администрацията, но е трудно да си го представим без стойностна ( ценова)
оценка на щетите, които се причиняват от минните разработки и от
замърсяването на въздуха и водите, без отчитане на рисковете свързани с
международните финансови пазари. Балансът между ефективните оперативно
управленчески решения и дългосрочните последици от развитието на нефто-
газовия добив е стратегическа задача пред всяко управление и неговото
информационно осигуряване.
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В обем от 222 страници, авторът е успял да предложи логична структура на
изложението, да следва правилната методология: теза- антитеза-синтеза и в
третата  глава да представи конструктивни идеи за усъвършенстване на
управлението с актуална валидност.

Считам, че между обекта, предмета, целите и задачите е постигнат добър
баланс, приложена е правилна изследователска технология, за да се стигне до
изводи, логично произтичащи от осъщественото изследване.

III. Относно изследователския потенциал на дисертацията
Нефто-газовият  комплекс независимо как ще бъде характеризиран е винаги

предизвикателство и достойна изследователска задача.
Струва ми се, че не е възможно поради динамичен характер на ситемата да

се приложи единен, монистичен подход.
Авторът  е разбрал това и е използвал комплексния системен подход-

обхванал е достатъчно задълбочено широк кръг от характеристики на
изследвания обект.

В добър баланс са, както теоретичните, така и емпиричните методи и
подходи за провеждане на изследването. Това му е позволило да сравнява, да
намира аналогии с развитието в други страни и в други периоди без да забравя
мъдростта произтичаща  от собственото икономическото развитие на Казахстан.

Публикациите на автора по дисертацията( 15 броя на руски и аглийски език)
и списъка на използваната литература( 169 източника), приложените фигури и
таблици показват вкус към аналитичност и аргументираност.

Балансът между решени задачи и разкритите изследователски полета е в
полза на последните. Това свидетелства за правилния изследователски подход:
все по-задълбочено и професионално отношение към управленческите проблеми
адаптирани към нефто-газовия комплекс, към неговата специфична
цикличност,ценообразуване и пазарно присъствие.

Изводите, които са направени са практически задачи за изпълнение.
Съществен резерв за по-нататъшно усъвършенстване на управлението е

познаването на характеризираните управленческите механизми.Те обаче следва
да се прилагат критично към всеки обект, като това е направено в дисертацията.

IV. За структурата и съдържанието на дисертационния труд
Авторът е използвал логична структура и правилна методология за

осъществяване на изследването. Трите глави са балансирани и водят до логични
заключение.Всяка глава е предпоставка за следващите, а изводите след всяка
глава дават представа за професионалната ангажираност на автора с обекта и
предмета на изследването.

Съдържанието на дисертационния труд е богато и навежда на изводи
относно характера, темповете и насоките на развитие не само на нефто-газовия
комплекс, но и на националната икономика на Казахстан. В международен
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контекст страната е световен играч на регионалния и международен енергиен
пазар.

V. За информационната осигуреност на изследването
Дисертантът е работил с достатъчни по обем и структура информационни

източници. Информацията е обработена коректно в съответствие с надеждна
изследователска технология.

Това е позволило да се приложи системен подход и считам , че работата е
осъществена  върху точна, достоверна и надеждна информационна база.

Подбрани  са автори с авторитет в областта. Самият той е автор на 15
публикации по предмета на дисертационния труд.

VI. За ограниченията, които си е поставил
Ограниченията са коректно поставени, като в дисертацията, така и в

автореферата.
В изложението обаче, авторът се е съобразявал с информация, която е извън

рамките на декларираните ограничения.
Това не е недостатък, а неизбежен резултат от комплексният и динамичен

обект  за научни изследвания.

VII. Съответствие с изискванията за дисертационни трудове.
Приложената дисертация: „ Усъвършенстване управлението на развитието

в нефто-газовия комплекс на Република Казахстан“ и автореферата към нея  са
съобразени с изискванията, стандартите и академичните критерии за
дисертационни разработки.

Налице е професионализъм, добра информираност, самостоятелност и
умение за работа със сложи технологични и стопански системи.

Дисертацията е обвързана с актуалните задачи пред нефто-газовия отрасъл
на Казахстан.

Заключение:
Докторанът Аскар Амирханович Карибаев показва системност и

завършеност на дисертацията. Тя е посветена на актуален не само за Казахстан
проблем- развитието на енергетиката в частта нефти газ и тяхното влияние върху
икономиката и обществото. Като имам предвид изброените качества на
предложените текстове в дисертацията и автореферата към нея предлагам
убедено на членовете на научното жури да присъдя образователна и научна
степен „доктор“ на Аскар Амирханович Карибаев по професионалното
направление 3.7 Администрация и управление.

19.09.2017г.                                           доц.д-р Ангел Георгиев


