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1.Оценката ми за дисертационният труд на кандидатката за
присъждане на образователна и научна степен „Доктор” АЛМАГУЛ
АКБУЛАТОВНА КАМИЕВА е, че тя ни е представила практикоприложните резултати от извършените изследвания в дисертационния
труд. Те се свеждат до доказване с нови и с известни средства на
съществени съвременни актуални хипотези на конкретен съвременен
научен проблем.
Установих, че в икономическия ръст на интензивно развиващата се
държава особена роля играят външните инвестиции. Република Казахстан,
като един от лидерите сред развиващите се страни в съвременното
Евразийско пространство постигна колосални успехи в привличането на
задгранични (външни) инвестиции и ефективното им използване в
индустриалния сектор на икономиката. Политиката за привличане на
чуждестранен капитал се основава на общата икономическа стратегия за
развитие на страната.
Резултатите от извършените в дисертационния труд изследвания
представляват лично дело на дисертантката. Те очертават в значителна
степен

значимостта за обогатяване на съществуващите

знания за

усъвършенстването на законодателните актове, което позволява да се
предвиди

отстраняването

на

бариерите

при

сключването

на

инвестиционните договори. Установих, че същевременно, значително се
намали списъка на документите, необходими

за сключването на

инвестиционните договори. С цел развитието на инвестиционните
клъстери в страната е планирано организирането на центрове за развитие
на технологиите с опорни ТНК (транснационални компании) и създаването
на уникална площадка за ОНД с привличане на стартъпи.
-Допускам, че Методически е обобщена информационната база за
основните етапи от развитието на иновационната политика;

-Установих, че са анализирани и обобщени нови подходи за понататъшно усъвършенстване управлението на чуждите инвестиции в
индустриалния сектор на Република Казахстан;
-Констатирах, че е обобщен съществуващият опит и са определени
перспективните пътища за усъвършенстване на методите за тяхната
оценка и изчисляване с оглед действащите законодателства в Казахстан;
-Предложени са научно обосновани методи и методология за оценка и
изчисляване на инвестиционната привлекателност;
-Видна

е

инвестиционната

модулно-клъстерна
привлекателност

концепция
на

за

промишления

повишаване
сектор

на

икономиката на Република Казахстан.
Допускам, че научните и научно-приложните приноси са оригинална
авторова разработка, а практическите приноси трябва да са изпълнени чрез
посредничеството на приложената методология и методи.

2. Препоръките ми са предимно към третата глава. Анализите на
добрите практики, практическите предложения трябва да са насочени още
по-конкретно към предложенията за изменение или за създаване на нови
подзаконови актове относно управлението на чуждите инвестиции в
индустриалния сектор на Република Казахстан.
Удачно е в по-нататъшните си разработки да използва по-обширно
базата данни, като ги сподели и с други изследователи;
В бъдещите си научни трудове е добре да направи по-смели,
авангардни обобщения и практически препоръки за промени и в
законодателството относно управлението на чуждите инвестиции в
индустриалния сектор на Република Казахстан.

3. От анализа на разработката се налага изводът, че дисертационният
труд притежава научни и преди всичко научно-приложни приноси.

Предложеният ни дисертационен труд е задълбочен и завършен научен
труд от изследването на актуален проблем с постигнати предимно
практико-приложни приноси, доказващи способността на докторантката
АЛМАГУЛ АКБУЛАТОВНА КАМИЕВА самостоятелно да разработва
важни аспекти за теорията и практиката на публичната администрация.
Дисертационният
ПОДХОДИ

В

труд

„ИНОВАЦИОННА

УПРАВЛЕНИЕТО

НА

ПОЛИТИКА

И

МЕЖДУНАРОДНИТЕ

ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИАЛНИЯ СЕКТОР НА РЕПУБЛИКА
КАЗАХСТАН ” отговаря формално на Закона за развитие на академичния
състав в Република България и Правилника за неговото прилагане.
Предлагам убедително на уважаемото жури да присъди на АЛМАГУЛ
АКБУЛАТОВНА КАМИЕВА образователна и научната степен „Доктор”
на Варненския Свободен Университет „Черноризец Храбър”, която да
заеме чрез този конкурс.
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