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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационният труд разглежда актуални и много съществени проблеми , които са от
значение за развитието на икономиката и в частност селското стопанство. Различните
тенденции в икономическото развитието на селските и градските региони и
редуцирането им е от особено значение за качеството на живот.
Дисертационният труд е има дефинирани цели и изследователски задачи. Прилаганата
система от методи дава възможност за провеждане на добре структурирано изследване
на базата на системния анализ. За оценяване нивото на социално-икономическо
развитие на селските райони са използвани методите за оценка на динамиката и
структурата на основните статистически показатели, принципа за единството на
качествените и количествени показатели, характеризиращи състоянието на сферата.
Структура на дисертационния труд съдържа увод, три глави, заключение, с общ обем
от 195 страници. Основният текст съдържа 15 таблици и 18 фигури. Списъкът на
използваната литература наброява 141 заглавия – от казахстански автори - 60, чужди 63 и интернет-източници - 18.
В първа глава е представена концептуална рамка за устойчивото развитие на
социалната сфера в селските райони. Разкрити са основни характеристики и
принципите на устойчивото развитие на социалната сфера в селските райони, както и
възможни механизми за тяхната реализация. Изследвани са тенденциите при прилагане
на механизма на повишаване устойчивостта на социалната сфера в селските райони в
международен аспект.
Представено е собствено виждане за същността на
социалната сфера като
съвкупност от отрасли, създаващи различен продукт в материалната и нематериална
форма, който в крайна сметка задоволява потребности на личността,както и нейната
функция. Изведени са принципи на устойчивото развитие в социалната сфера на
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селските райони и са разгледани възможни механизми за тяхната реализация.
Анализирани са добри практики и проблеми в различни страни, които имат опит при
внедряване на механизми за повишаване устойчивостта на социалната сфера в селските
райони,
Във втора глава са изведени тенденции и проблемите на устойчивото развитие в
социалната сфера на селските райони в Република Казахстан. Направена е оценка на
регионални профили и е проследена динамиката на социално-икономическата
диференциация на селските райони в страната. Анализиран е наличният капацитет за
устойчивото развитие на социалната сфера в селските райони, както и съпътстващите
го проблеми. Последните са разгледани в контекста на устойчивото развитие в селските
райони и тяхната диференциация според степента на социално-икономическото им
развитие.
В трета глава с обем са изследвани възможности за усъвършенстване на механизма за
постигане на устойчиво развитие на социалната сфера в селските райони ; проучени и
анализирани са стратегически и програмни документи за развитие на селските райони.
Предложен е усъвършенстван механизъм за реализация на основните насоки на
диверсификацията за устойчиво развитие на социалната сфера в селскостопанските
райони, съставен от осем блока. Обособени са стратегически направления при
модернизиране управлението на процесите на устойчиво развитие.
Основните научно-методични тези и резултати от изследването са публикувани в
национални и международни списания. Докторантът има 6 публикации по
представената тематика, от които 2 в международни източници
Докторантът показва компетентност и познание на изследвания проблем. Използването
на широка база от литературни източници показва умение да анализира теоретични
концепции и практически подходи, да систематизира и анализира идеи и визии, както и
да очертава виждане за бъдещи изследвания
Дефинирани са общите цели на дисертацията; обектът и предметът на изследването.
Очертан е обхватът на изследването и ползвания инструментариум. Структурата на
работата е съобразена с поставените цели и защитаваната теза. В заключението са
обобщени получените от докторанта резултати. В авторефератът се представени
адекватно частите на дисертационния труд.
2. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ НА ДОКТОРАНТА
В процеса на работа авторът постига теоретико и практическо - приложни резултати :

Два научни приноса.

Три научно- приложни приноса
Приемам приносите на докторанта.
3 БЕЛЕЖКИ КЪМ ДОКТОРАНТА :
1. В отделните части на работата са направени обосновани анализи и изводи и те биха
могли да се използват след по устойчиво апробиране.
2. Предложеният модел би могъл да бъде въведен и адаптиран, но е необходимо да се
анализират потенциалните срокове и трудности пред реализирането му.
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Тези бележки не оказват влияние върху общата ми положителна оценка относно
работата на докторанта.
4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представеното до тук ми дава основание да считам, че дисертационният труд отговаря
на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в РБ и Правилника към
него .
Предлагам на академичното жури да присъди на Лаура Курымбаевна Бокенчина
образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление
Професионално направление 3.7. “Администрация и управление” .
Проф. Д-р Албена Вуцова
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