СТАНОВИЩЕ
От доц. д-р Мария Димитрова Великова
член на научно жури, назначено със заповед № №4 от 09.01.2018 г.
на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” и научен ръководител на докторант
Лаура Курымбаевна Бокенчина

Относно: дисертационен труд на тема „Устойчиво развитие на социалната сфера в
селските райони на Република Казахстан“ с автор Лаура Курымбаевна Бокенчина,
докторант от катедра „Администрация, управление и политически науки” на факултет
„Международна икономика и администрация” на ВСУ „Черноризец Храбър” за получаване
на образователната и научна степен „доктор” в Професионално направление 3.7
„Администрация и управление”, докторска програма „Икономика и управление
(индустрия)”
В качеството на научен ръководител познавам добре процеса на разработване на
представения за защита дисертационен труд. Съпричастна съм към формулирането на
основните постановки в него и това ми дава основание да направя следните положителни
оценки за качеството му:
I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Представен е завършен дисертационен труд по една актуална и значима тема,
отнасяща се до разкриване и анализиране на дискусионни теоретични, методологически и
практически въпроси за подобряване на механизма за устойчиво развитие на социалната
сфера в селските райони на Република Казахстан. В частност, това се отнася до: извършване
на комплексен анализ на състоянието на социалната сфера в селските райони на Република
Казахстан; проследяване на тенденциите и очертаване на перспективите за развитие на
нейните отрасли; оценяване на влиянието ѝ върху живота и дейността на селското население
и ефективността на селскостопанското производство; обосноваване на подходите и
усъвършенстване на механизма при формирането на устойчиво развитие в социалната сфера
на селските райони.
Налице е необходимата литературна осведоменост в изследваната област. Посочени
са 141 заглавия: от казахстански автори - 60, чужди - 63 и интернет-източници - 18.
Значителна част от позоваванията са цитирани коректно под линия на съответната страница.
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Обемът, структурата и обхватът на дисертационния труд са позволили на автора да
докаже декларираната в началото теза. В процеса на доказване на тезата той систематизира,
анализира и критично оценява постигнатото в теорията и практиката в областта на
устойчивото развитие на социалната сфера в селските райони на Република Казахстан и
обосновава своите виждания. Теоретичното изследване е допълнено от критичен анализ на
практико-приложни документи и нормативни актове от различен характер и равнища, както
и със собствено емпирично изследване.
Логиката на дисертацията следва традиционната структура (увод, три глави,
заключение, библиография и приложения). Посочената структурата на труда и неговото
основно съдържание са подчинени на темата и на коректно формулираните в увода обект,
предмет, изследователски проблем, теза, цел и задачи, ограничения и методология на
изследването.
Изложението в отделните глави показа, че докторантът познава изследвания
проблем, произтичащ от сериозните теоретически и практически бариери, с които се
сблъсква световният и казахстанският опит свързан с възможностите за устойчиво развитие
на социалната сфера в селските райони.
В този контекст, в първа глава, докторантът систематизира, доразвива и обогатява
понятийния апарат, свързан със специфичните характеристики на социалната сфера в
селските райони от гледна точка на възможностите за постигане на устойчиво развитие.
Анализирани са постижения и проблеми в страни, които имат опит при внедряване на
механизми за повишаване устойчивостта на социалната сфера в селските райони. Изведените
понятия, разгледани в тяхната взаимна връзка и обусловеност, както и анализът на световния
опит, са в основата на представената от докторанта концептуална рамка за устойчивото
развитие на социалната сфера в селските райони.
При направения във втора глава проблемен анализ на устойчивото развитие на
селските райони в Република Казахстан акцентът е поставен върху небалансираното
развитие и регионалните особености, във връзка с което авторът прави комплексна оценка на
селските райони, идентифицира техни силни и слаби страни, възможности и заплахи,
представя рейтингова класация на областите в Република Казахстан и диференцира типовете
селски райони по степен на развитие.
В съответствие с поставената в началото цел, в трета глава, докторантът предлага
възможности за усъвършенстване на механизма за устойчиво развитие на социалната сфера в
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селските райони на Република Казахстан. На тази основа откроява 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.
Резултатите от дисертационния труд са коректно обобщени в заключението.
Направените изводи непосредствено следват от текста, логични са и отразяват приложената
методология в конкретната проблематика.
Авторефератът е композиран съгласно изискванията и отразява всички основни
части на дисертацията, с което се дава възможност да се откроят ясно постигнатите научни и
приложни резултати и приноси.
По проблемите на дисертационния труд докторантът има 6 самостоятелни научни
публикации, които представят съществени части от труда.
II. ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ОЦЕНКА НА ПРИНОСИТЕ НА
ДОКТОРАНТА
Налице са реални теоретични и практико-приложни резултати от дисертационното
изследване, по-значими от които са:
1) В съпоставителен план се изведени различия и са направени авторови интерпретации
на основополагащи понятия като: „социалната сфера”- „социална инфраструктура”- „сфера
на услугите”- „селски територии”, „селски райони”, „устойчиво развитие на селските
райони”, които са разгледани в тяхната взаимна връзка и обусловеност. Систематизирани са
фактори на устойчивост на социалната сфера в селските райони.
2) Отразени са нови постижения, предизвикателства и приоритети за устойчиво развитие
на съвременното общество, идентифицирани са проблемни области за неговото постигане,
предложни са решения за усъвършенстване управлението на социалната сфера като ключов
елемент и основа за устойчивото развитие на селските райони.
3) Разработена е концептуална рамка за развитие на селските райони на основата на
предложен механизъм за диверсифициране на дейности в различни направления, при
разумно използване на природните ресурси, за който механизъм са представени данни за
апробиране в Жанааркински район на Карагандинска област.
4) Обосновани са стратегически насоки за модернизация на процесите на управление и
устойчивото развитие на социалната сфера в селските райони
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Приемам посочените в автореферата приноси, които са лично дело на докторанта, и
смятам, че в съдържателно отношение те реално отразяват неговите постижения. Приносите
имат характер на обогатяване и доразвиване на съществуваща теория и практика.
III. ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДОКТОРАНТА
В качеството си на научен ръководител на Лаура Бокенчина, в процеса на работата,
съм правила предложения за прецизиране на структурата и съдържанието на дисертационния
труд. Считам, че докторантът се е съобразил в значителна степен с моите препоръки, както и
с препоръките на рецензентите и тези на академичната колегия на катедра „Администрация,
управление и политически науки” по време на предварителното обсъждане на труда и те са
отразени в дисертацията.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основният извод, който може да се направи е, че трудът притежава необходимата
научна значимост, като доразвива и обогатява съществуващите теоретични знания и
практически опит при управлението и усъвършенстването на социалната сфера като ключов
елемент и основа за постигане на устойчивото развитие на селските райони. Като цяло
съдържанието показва, че докторантът е в състояние да осъществява самостоятелна научна
и практико-приложна дейнсост.
Изложеното до тук ми дава основание да приема дисертационния труд на Лаура
Бокенчина за завършен, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав
в Република България, Правилника към него и Наредба № 12 на ВСУ „Черноризец Храбър“
за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на
науките”.
Като член на научното жури и научен ръководител на докторанта давам своята
положителна оценка на дисертационния труд „Устойчиво развитие на социалната сфера в
селските райони на Република Казахстан“, поради което предлагам на научното жури да
присъди на Лаура Бокенчина образователната и научна степен „доктор” в Професионално
направление 3.7 „Администрация и управление”, докторска програма „Икономика и
управление”

22.01.2018 г.
гр. Варна

Изготвил становището:
Доц. д-р Мария Великова
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