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На докторска дисертация за придобиване на научната степен „доктор на 

науките“  
на тема: „Политиката на насилствено преселване на народи в Казахстан: 

история и съвременност.“  

от д-р Нурболат Аскерович Абуов  

 

 

 

Обща оценка на дисертационния труд  

Структурата на дисертационния труд е логично основана върху историческата 

дължина на изследвания проблем за насилственото разселване на етносите в Казахстан. 

Дисертацията е с обем 248 страници, като съдържа увод, изложение с три глави, 

заключение, списък на използваната литература и приложения. Съдържанието на всяка 

от главите е разделено на отделни параграфи, в края на всяка глава са направени 

изводи. Основният текст съдържа 15 таблици. Списъкът на използваните литературни 

източници съдържа 230 заглавия на руски и казахски език.  

Съдържанието на всяка от главите е подробно изложено в отделни параграфи, 

като в края на всяка глава са направени конкретни изводи, които представляват 

обобщения и оценки по разглежданата проблематика.  

Обект на изследването е историческата поява на насилствено разселване или 

депортация и произтичащите последици от това за съвремието.  

Предмет на изследването е научният дял политическите науки, касаещ 

демографията и областта на насилствените или недоброволни аспекти на 

миграцията, където тя се разглежда като политическо наследство, отразяващо се 

външно-политическата и вътрешно-политическата ориентация на съвременен 

Казахстан. Дисертационният труд има за задача да даде адекватен отговор на тези 

предизвикателства, идващи от променената демографска картина. Авторовата хипотеза 

е, че националната политика на съвременен Казахстан е базирана, върху последиците 



проявили се от насилственото разселване. Тя определено е приносна, като 

систематизира съществуващите знания по темата. 

Дисертационният труд представя д-р Нурболат Аскерович Абуов, като 

добросъвестен изследовател. В дисертацията са използвани познания от различни 

области на политическите изследвания и международните отношения, с документален 

акцент. Стилът на изложение е разбираем, с коректно ползване на множество други 

автори работили по темата. 

В първа глава „Политиката на депортиране на народи в териториите на 

Северен Казахстан през 1936-1945 г.“ д-р Нурболат Аскерович Абуов демонстрира 

отлично познаване на историческата основа и корените на изследвания проблем. 

Налице е висока документална информираност на авторът.  

Във втора глава „Политиката на държавата спрямо депортираните народи  

през 1945-1957 г.“ д-р Абуов представя множество документи, касаещи политиката на 

насилствено разселване в Казахстан. Той се позовава и на статистически източници, 

които ползва коректно. 

Последната трета глава „Историята на депортираните народи при формиране 

на националната политика в съвременен Казахстан“ представени резултатите и 

съвременни характеристики на насилствените миграционни процеси върху 

демографската картина, както влиянието им за гражданската идентичност и 

политиките на съвременен Казахстан. Направена е сравнителна характеристика на 

насилственото разселване и етническите групи. В края на всяка от трите глави са 

направени освен изводи и оценка на настоящите резонанси към проблема.  

На основата на направените анализи и изследване на различни сведения се 

описват множество актуални проблеми пред политиките на съвременен Казахстан. 

Открито се извеждат някои от направените в процеса на изследване съждения. 

Научната област, в която се ситуира дисертационният труд е в сферата на 

сравнителните международни отношения, право и икономика. 

Дисертационният труд на д-р Нурболат Аскерович Абуов засяга богат спектър от 

елементите на насилственото разселване, извеждайки на преден план актуални 

акценти и такива с настоящ и бъдещ характер.  



Забележките към настоящия труд могат да се търсят основно в недостатъчното 

разглеждане на международно правната материя. 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е плод на добросъвестна 

изследователска дейност. Резултатите от научните изследвания са практически 

приложими като лекционни и учебни материали.  

В дисертационенния труд на д-р Нурболат Аскерович Абуов има ясно 

разграничение на характеристиките на политиката за насилствено разселване при 

тоталитарния режим за административен, извънсъдебен, масов характер. Както и 

резултатите от тези процеси свързани с интеграцията на обществото, регионите и 

държавата като цяло. От тази гледна точка те са обяснени като най-значимата 

политико-демографска трансформация на Казахстан през XX век.  

Представеният дисертационен труд има характера на завършено научно 

изследване. Получените научни резултати имат категорично приносен характер, което 

ми дава основание да считам, че дисертационния труд отговаря на Закона за развитие 

на академичния състав и Правилника за неговото приложение. Като се има предвид 

значимостта на темата и посочените по-горе положителни характеристики на 

дисертационния труд „Политиката на насилствено преселване на народи в 

Казахстан: история и съвременност“, предлагам на уважаемото жури до оцени високо 

изследователските усилия на д-р Нурболат Аскерович Абуов. Предвид на 

гореизложеното с пълна убеденост изразявам положителна си оценка за 

дисертационния труд и очаквам успешна защита на научната степен „доктор на 

науките“ в професионално направление „Политически науки” 3.3. на ВСУ „Черноризец 

Храбър”.  

 

 

09. 03. 2018 г.                                                       :  

гр. Варна       (доц. д-р Калоян Смилков)  


