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СТАНОВИЩЕ

за дисертационния труд на Кисиков, Дархан Туарбаевич
за присъждане на образователната и научна степен “ДОКТОР”,
Варненски Свободен Университет
тема на дисертацията:
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИИ В ЕВРАЗЭС
от доц. д-р Дарина Григорова Григорова,
Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”
Темата на дисертацията е особено актуална със съвременните проблеми на
правовата регулация на трудовата миграция както в ЕврАзЭс, така и в ЕС,
оттук и своевременно избраният от докторанта икономико-правен аспект.
Любопитна е гледната точка именно на колега от Казахстан, тъй като
казахита са култура на номади, свободни от граници, и оттук специалната
роля на миграциите в казахстанското общество, както уточнява и самият
автор /с. 5/.
Подходът с основание е тематико-хронологичен, като логично първата глава
на дисертацията: Теоретические основы исследования трудовой миграции в
условиях мировой интеграции е фокусирана върху трудовата миграция като
световен феномен, международния опит за регулирането и най-важните
съвременни фактори, които я провокират. От една страна, са анализирани
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миграционното поведение на вътрешната и на външната миграция, от друга,
правовата роля на държавата в регулацията, и от трета страна, дейността на
неправителствените организации като част от интеграционния процес.
Основните извори на докторанта са статистически данни и официални
нормативни документи по темата – национални (7 основни) и международни
(13 основни), както и тематични материали в периодичния печат.
Приносът на автора е предложената класификация на трудовата миграция,
както и въвеждането на свой понятиен език по темата, както и авторски
препоръки

за

закона

“За

миграцията”.

Дисертантът

е

представял

изследването си пред международна колегия в Чехия и в Укайна.
Структурата на работата се състои от увод, три глави, заключение,
приложения и таблици, общ обем от 241 с., използвана литература на руски и
на английски език от 63 заглавия.
Втора глава: Анализ современного состояния трудовой миграции в
Казахстане в условиях мировой интеграции преминава от анализ на
световния опит към казахстанския опит по регулация на трудовата миграция.
Особен интерес представлява как казахската държава се справя с
мигрантските потоци, тъй като огромната страна по мерките на Централна
Азия е с все още неголям брой население, оттук и необходимостта от външна
работна сила. Анализирана е и нерегулираната и незаконна миграция като
важен проблем за централноазиатските държави, който може да се реши само
колективно, каквато е позицията на Казахстан.
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Важен засегнат проблем в цялата работа е доколко международната трудова
миграция в ЕврАзЭс подпомага и доколко сдържа евразийската интеграция,
както и дали може да се унифицира социалната политика във всички държави
членки на съюза. Доколко обаче решенията се вземат наднационално и
доколко национално, т.е. локално, има ли противоречия между държавите и
как да се преодолеят? Доколко е действащо “социалното партньорство”
между държавата и бизнеса? Авторът предлага свои решения и препоръки.
Глава

трета:

Государственное

управление

тродовой

миграцией

на

современном этапе засяга актуалната европейска криза, породена от
мигрантския поток от Близкия Изток. Съществен момент е анализът на
вътрешната миграция в постсъветски Казахстан и нейните големи мащаби, а
оттук и на специфичния казахстански опит за регулиране на проблема.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисертацията

на

Кисиков,

Дархан

Туарбаевич

е

разработена

професионално, отговаря на всички изисквания за докторантски труд с
изследователски приноси, постигнати научни цели. Всичко това ми дава
основание да препоръчам на уважаемото НАУЧНО ЖУРИ да гласува на
Кисиков, Дархан Туарбаевич образователната и научна степен “ДОКТОР”.

София, 5 март 2017 г.

ЧЛЕН НА ЖУРИ:
доц. д-р Дарина Григорова

