
С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. д-р Николай Проданов 

за дисертационния труд на Дархан Туарбаевич Кисиков на тема 

„Икономико-правни аспекти на миграцията в Евразийския съюз“, за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор”, научна област 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. 

Политически науки, научна специалност Политология, Катедра 

„Администрация,  управление и политически науки”,Факултет 

„Международна икономика и администрация“, Варненски свободен 

университет „Черноризец Храбър“ 

 

І. Данни за автора на дисертацията 

 

Дархан Туарбаевич Кисиков е роден през 1985 г. в Алма-Ата, 

Република Казахстан. Завършил е Юридическия факултет на Алма-

атинския университет, нефтогазово дело в Националния технически 

университет  „К. И. Сатпаев“ и Академията за държавно управление при 

Президента на Република Казахстан. Работил в централната държавна 

администрация на Република Казахстан. 

 

ІІ. Данни за процедурата 

 

Назначен съм за член на научно жури по процедура за защита на 

докторска дисертация със заповед №133/17 февруари 2017 г. на Ректора на 

ВСУ „Черноризец Храбър“. Според мен, досегашният ход на процедурата 

е в пълно съответствие с разпоредбите на нормативните документи. 

 

ІІІ. Данни за дисертацията и автореферата 

 

Дисертационният труд е в обем от 248 с. и се състои от въведение, три  

глави, заключение, списък на използваната литература, приложения. 



Дисертационният труд е представен във вид и обем, съгласно 

изискванията на нормативните документи и съобразно утвърдените в 

българската историческа наука добри образци. Избраната тема е напълно 

дисертабилна и е посветена на научен проблем, който не е разработван в 

българската наука. Без съмнение темата на дисертационният труд е 

актуална както с оглед на взимането на стратегически и оперативни 

решения от държавните структури на Евразийския съюз, така и с цел по-

адекватното теоретично разбиране на редица процеси, свързани с мощните 

процеси на преместване на хора в Европа и по света. Представеният за 

защита дисертационен труд е изцяло оригинален и е напълно 

самостоятелна работа на Дархан Туарбаевич Кисиков. 

Структурата на дисертационният модел е изградена върху основата на 

класическата проблемна схема – общотеоретичен модел, фактическо 

състояние, необходими бъдещи мерки. С оглед спецификата на темата и 

поставените цели намирам структурата за удачна и напълно защитима. 

Формулираните от Кисиков обект, предмет, цели и задачи на 

дисертацията са в съответствие с темата и авторовия замисъл, стоящ зад 

нея. Използваните в труда общонаучни и специални методи на научно 

изследване не могат да не срещнат одобрение и подкрепа от страна на 

компетентния читател. Изложението е хомогенно и добре мотивирано. 

Научният апарат на дисертацията е разработен според утвърдените 

изисквания. Езикът е балансиран и академично издържан. Почти не се 

забелязват печатни и правописни грешки. Цитиранията са коректни. 

Използвана е богата литература, чиито количествени и качествени 

характеристики съответстват на целите на дисертацията.  

Авторефератът на дисертацията е написан коректно. Той представя 

адекватно в синтезиран вид най-важните насоки и изводи в 

дисертационния труд. 

 



ІV. Научни приноси 

 

Основните приноси на дисертационния труд са насочени по посока на 

обогатяване на съществуващи знания по темата и приложение на 

направените изводи в практиката. 

1. Събрана е и обобщена разностранна информация за трудовата 

миграция в страните от Евразийския съюз. 

2. Представена е авторова структурна класификация на трудовата 

миграция. 

3. Уточнена е понятийната система на научните разработки по 

отношение на трудовата миграция. 

4. Изведени са убедително основните проблеми пред държавното 

управление, свързани с трудовата миграция. 

5. Формулирана е система от препоръки по отношение правното, 

икономическо и др. регулиране на трудовата миграция. 

 

V. Бележки 

 

Намирам, че е налице известно разминаване между заглавие на 

дисертацията, деклариран обект на изследване и фактическо съдържание 

на дисертацията. В същото време намирам, че това не се е отразило 

негативно на крайния облик на труда. 

 

VІ. Заключение 

 

Представеният от Дархан Туарбаевич Кисиков текст представлява 

една сполучлива и успешна дисертация, заслужаваща висока оценка – 

както от съдържателна, така и от формална гледна точка. Установената 

редовност при реализацията на дисертацията, оригиналността на 



дисертационния труд и коректното оформление на автореферата към него, 

направените значими научни приноси ми дават правото на обосновано 

заключение, че са налице всички условия, за да бъде присъдена 

образователната и научна степен ”доктор”. 

Позволявам си да предложа на членовете на уважаемото научно жури 

да гласуват положително по разглеждания въпрос. 

 

2 март 2017 г.                                                                 

София                                                                    проф. д-р Николай Проданов 

 

 


