РЕЦЕНЗИЯ
От проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
УНСС, катедра „Публична администрация“
Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна
степен „доктор“ по професионално направление 3.7. „Администрация и
управление“.
Докторска програма „Икономика и управление“

Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научното
жури по защита на дисертационния труд съгласно заповед на ректора на
ВСУ от 9.01.2018г.

Автор на дисертационния труд: Лаура Куримбаевна Бокенчина
Тема на дисертационния труд: „ Устойчиво развитие на социалната сфера
в селските райони на Република Казахстан“

1. Обща характеристика на представения дисертационен труд

1.1. Структура, обем
Представеният за оценка дисертационен труд е съставен от въведение,
три глави, заключение и списък на използваната литература.

Във Въведението докторантката е обосновала актуалността и значимостта
на темата и е определила обекта, предмета, целта, задачите, тезата,
хипотезите, методологическия инструментариум.
В трите глави на дисертационния труд последователно са разгледани
теоретичните, методологичните и приложните въпроси на устойчивото
развитите на социалната сфера в селските райони на Република Казахстан.
В заключението докторантката обобщава своите виждания за подобряване
социалната сфера в селските райони. Констатира се, че като резултат от
проведения анализ са потвърдени работните хипотези. Направено е
обобщение на научните приноси.
Тази структура е логически издържана и добре балансирана по отношение
на представянето на отделните глави. Може да се приеме, че тя осигурява
единство на всички компоненти на дисертационния труд в тяхната
логическа обвързаност и цялост.
Дисертационният труд е изготвен в 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.
Посоченият обем от 195 страници е достатъчен, за да бъдат изложени
теоретичните, методологичните и приложните въпроси на проведеното от
докторантката изследване.
1.2. Актуалност на темата, задачите, обекта, предмета, основната теза
на дисертационния труд
Актуалността на избраната тема на дисертационния труд се обуславя от
повишаване качеството на живот в селските райони. В тази връзка,
равнището на образование в селските райони не позволява на младите хора
да формират своята конкурентоспособност в съответствие с изискванията,
които им се налагат от пазара на труда и които са необходими за усвояване
на нови технологии за управление в селскостопанския сектор. Проблемът с
лошото качество на социалните услуги засяга 45% от населението на
Казахстан, което живее и работи в селските райони.
Основната цел на изследването е да се предложат възможности за
усъвършенстване на механизма за устойчиво развитие на социалната сфера

в селските райони на Република Казахстан. На тази основа да се откроят
стратегически направления за модернизация, насочени към развитие на
селските територии в страната, включително за осигуряване на селското
население с обществени блага и развитието на гражданското общество.
Задачите, поставени за изпълнение и постигане на тази цел са:
1) Да се разкрие съотношението между базови понятия, свързани с
развитието на социалната сфера в селските райони в контекста на тяхната
устойчивост.
2) Да се откроят принципи и механизми за развитие на социалната сфера в
селските райони и да се систематизират подходящи методи за постигане на
устойчивост на социалната сфера в селските райони на Република
Казахстан.
3) Да се анализират регионалните различия в развитието на социалната
сфера в големите райони на Република Казахстан и да се изведат подходи
и инструменти за реализиране на икономическия потенциал на селските
райони.
4) Да се направят предложения за усъвършенстване на механизма за
устойчиво развитие на социалната сфера в селските райони на Република
Казахстан и да се разкрият фактори за постигане на устойчивост с оглед
по-нататъшното развитие на социалната сфера в селските райони на
Карагандинска област.
5) Да се предложат насоки за усъвършенстване на планирането и
управлението на селските райони в Република Казахстан.
Обект на дисертационния труд е устойчивото развитие на социалната
сфера в селските райони на Република Казахстан.
Предметът на изследването са набор от теоретични, методологически и
практически въпроси за подобряване на механизма за устойчиво развитие
на социалната сфера в селските райони на Република Казахстан.
Основната изследователска теза, застъпена в дисертационния труд е:
Развитието на социалната сфера в селските райони трябва да се основава
на базата на усъвършенстван механизъм за устойчиво развитие, чрез
съвместните усилия на държавата, частния сектор и обществени
организации. Необходимо е да се отчитат комплексно социалноикономическите особености на селските райони и тяхната инфраструктура,
жизненото равнище на населението, финансовите показатели,
екологичната обстановка и природно-климатичните условия.

1.3. Използвана научна литература
Посочената литература напълно покрива спектъра от разглежданите
въпроси в авторския труд и включва най-значимите в тази област
литература. Литературата е коректно цитирана, правилно интерпретирана
и показва значителна осведоменост на авторката по разглежданата тема.
2. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати
2.1. Използвана методология
Теоретична и методологична база на изследването представляват
фундаменталните положения от теорията за повишаване икономическите
потребности и качеството на живот на индивида, теорията за
многофункционалност на селското стопанство, теорията за устойчивото
развитие, теорията за социалната сфера и ролята ѝ при задоволяването на
потребностите.
Спецификата на избраната тема предопределя използването на принципите
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.
В разработката са използвани данни на Комитета по статистика към
Министерството на националната икономика на Република Казахстан,
справочни и нормативни материали, отчетни документи.
2.2. Изпълнение на поставените задачи и постигане на целта
Изпълнението на определените задачи, които отразяват основните
аспекти на изследването, позволява да се постигне целта на
дисертационния труд, а именно да се предложат възможности за
усъвършенстване на механизма за устойчиво развитие на социалната сфера
в селските райони на Република Казахстан.
Защитена е и основната изследователска теза.
3. Оценка на научните и научно-приложните приноси
Основните приноси, посочени от дисертанта са:
Научни приноси:

1) На базата на проведена теоретична дискусия е конкретизирана
терминологията и са разкрити същностни характеристики на социалната
сфера, от гледна точка на специфичните ѝ проявления в селските райони и
възможностите им за устойчиво развитие.
2) Систематизирани са фактори за устойчивост на социалната сфера в
селските райони на Република Казахстан.
Научно-приложни приноси:
1) Разработени са методични насоки за типизиране на селските райони на
Република Казахстан, основани на комплексна оценка на социалноикономическото развитие, включващи седем обединени групи показатели,
характеризиращи в пълен обем наличния потенциал на селските райони.
2) Предложен е усъвършенстван механизъм за диверсификация на селската
икономика в различни направления, по примера на Жанааркински район на
Карагандинска област, който предполага социално партньорство на
властта и местните жители, с цел стимулиране на деловата активност на
селското население.
3) Очертани са стратегическите насоки за модернизация процесите на
управление на устойчивото развитие в социалната сфера на селските
райони на Република Казахстан.
4. Оценка на публикациите по дисертацията
Дисертационният труд не е публикуван досега, като самостоятелно
монографично изследване. В автореферата са посочени 6 самостоятелни
публикации по темата на дисертацията – статии и доклади в научни
конференции. Посочените публикации са от 2015, 2016 и 2017 години и
представляват някои основни идеи и резултати, получени в хода на
работата по дисертацията.
Към момента на оценката на този труд /дисертацията/ липсва информация
за приложение в научната литература и практиката на получените в него
резултати.

5. Оценка на автореферата
Авторефератът отразява вярно и точно всички основни моменти и идеи в
дисертацията. Той насочва вниманието върху логиката на изследването,
представя пълно и убедително авторските решения и получените основни
научно приложни резултати. Налице са справки за приносите и за
публикациите по темата на дисертационния труд.

6. Критични бележки, препоръки и въпроси
Дисертацията е авторски продукт, свидетелство за компетентност по
темата на изследването, прецизност в работата и самостоятелност в
научното търсене. В хода на работата си авторката показва убедително
умения за анализ, за обобщения и изводи и за генериране на полезни за
практиката решения.
С цел да бъдат потърсени възможности за подобряване и развитие на
бъдещо изследване отбелязвам следните препоръки:
- Изследването да бъде обвързано с европейски документи на страни с
добри практики.
- Разгласяване на резултати от работата – подходящо в тази насока би
било прилагането на отзиви от такива организации.
Въпроси:
1. Какви нормативни промени би могло да се направят за да се
постигне устойчиво развитие в социалната сфера в селските райони?
2. Как да се задържи младото население в селските райони и намали
потока към големите градове?

Заключение
Дисертационният труд изследва значим за науката и
практиката, недостатъчно разработен проблем. Авторът
показва, че е в състояние да провежда самостоятелно научно
изследване, да разработва методологически инструментариум и
да формулира обосновани изводи и заключения. Основната цел
на дисертацията е постигната, а конкретните задачи решени.
Тезата на изследването е доказана във всички нейни аспекти.
Получени са конкретни приноси с научен и научно-приложен
характер, които са основание за устойчивост на изследването.
Всичко това изложено по горе ми дава основание да дам
положителна оценка на дисертационния труд. Препоръчвам на
уважаваните членове на научното жури да подкрепят решение
„ЗА“ присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в

направление 3.7. Администрация и управление на Лаура
Куримбаевна Бокенчина.

17.01.2018г.
София

Рецензент: проф. Стоенчева

