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1. Информация за дисертанта 

Дисертантът е обучаван по докторска програма към катедра „Регионално 

развитие”, Геолого-географски факултет на СУ по научна специалност 

„География на населението и селищата”. Проведено е при самостоятелна форма 

на обучение с научен ръководител доц. д-р Трайков. 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Дисертационният труд има обем 219 стр. и включва увод, четири глави, 

заключение, използвана литература и 17 приложения. 

Уводът на работата аргументира актуалността на изследването с динамиката и 

действащите фактори за миграционния и бежански натиск, които поставят на изпитание 

политиките на България, Малта и ЕС, както и необходимостта от преодоляване на 

възникващите при това политически и нормативни предизвикателства. 

Обект на изследването на труда е политиките на България и Малта, за овладяване 

на миграционния натиск. Предмет на изследването са правните, институционални и 

организационни аспекти на миграционните политики на България и Малта по 

отношение на другите членки на ЕС, в частност насочени към непридружените деца 

мигранти. 

Авторът поставя ясни ограничения на изследването. Фокусира се върху 

непридружените деца мигранти от групата на уязвените лица. Изследва политиката на 

споменатите страни, членки на ЕС в рамката на тяхното бежанско законодателство и 

сходни миграционни проблеми в периода 2011-2015 г.. 

 Основен проблем на изследването е овладяването на миграционния и бежански 

поток към двете страни като неделима част от общия миграционен проблем на ЕС. 

 



Основна теза на изследването е, че либералното международно право за приемане 

на бежанците в съчетание с последващо установяване и преценка на незаконните 

мигранти ограничава приемащите държави да защитят своята територия от допускане 

на терористи, джихадисти, ислямисти и радикали, потенциално опасни за сигурността 

на страните. Това стимулира незаконната миграция, трафика на хора, каналджийството, 

отвличането и експлоатацията на детски труд и престъпва традиционните правни норми 

на страните. Процедурите за особена закрила на непридружени деца в България и Малта 

съдържат дефицити, наложени от международните правни актове, които създават 

възможности от злоупотреби за присъединяване на семейства, без да отговарят на 

изискванията за международна защита.  

Основна цел на изследването е да бъдат анализирани възможностите за 

разработване на национални, законодателни, кризисни мерки за противодействие и 

промяна на междинародните, европейски и национални актове. 

Поставя за решаване шест задачи, които могат да се обобщят като: изясняване на 

предпоставките и предизвикателствата на мигрантския и бежански натиск; теоретична 

концептуализация на свързаните процеси; оценка на политиките за убежище и закрила; 

идентифициране и анализ на поведенческите модели и цели на бежанците и 

непридружените лица, и накрая тестване на изследователските тези. 

Изследването прилага методите за анкетно проучване със структуриран въпросник, 

теоретичен, социологически и сравнителен анализ. 

Дисертационният труд предлага ясна идентификация на изследователски обект, 

предмет, ограничения, проблем, теза, цел, задачи, методи и потребители на 

изследването. Прилага съвременен подход и моделен инструментариум. Методическият 

подход е добре съгласуван с целите и задачите на изследването с добра степен на 

приложимост в практиката. 

Авторът е използвал богата вътрешна и външна за страната публикация, 

включваща 172 източника, от които 107 на латиница. По-ограничено е използването на 

националните източници по темата. Цитираните източници не са много, но представят 

проблематиката и въпросите, които тя поставя. Компенсира недостига на национални 

публикации с по-активно използване на чужди източници. Независимо от това мога да 

преценя, че информационното осигуряване на изследването е достатъчно за 

постигнатата успешна разработка на темата и свързаните проблеми. 

Посочените структурни елементи на дисертационния труд в достатъчна степен 

характеризират добро съответствие с изискванията за подобни изследвания. 

Заключението на работата подчертава значението на миграционния натиск за ЕС. 

Посочва необходимостта от приемането на секюритарен дискурс в отношенията на 

страните към мигрантите, поставящ интересите на държавите и техните възможности за 

посрещане на преден план. Потвърждава необходимостта от радикална промяна на 



защитата само на бежанци, които влизат само през установените места с редовни 

документи, с които доказват по безспорен начин този статут.   

Без съмнение в структурен и съдържателен план това е актуално, и оригинално 

изследване с балансиран теоретичен, методически и приложен характер. Предлага 

приемливи инструментални средства и оценъчни изводи, аргументирани с богата 

нормативна и емпирична информация и насочени за решаване на сложен социален 

проблем. 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

Получените резултати от изследването по същество представляват приложение на 

теоретични знания в специфичната област на мигрантската политика и бежанското 

право, с фокус към непридружени малолетни и непълнолетни деца бежанци. 

Самостоятелното авторско участие за постигане на посочените приносни резултати е 

несъмнено. 

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

Авторът предлага пет научно-приложни приноси. Като се съгласявам с 

предложените от кандидата резултати, приемам, че приносите от труда могат да бъдат 

обобщени в следните основни направления: 

 Направени са теоретични обобщения за приложимостта на  

международните, европейски и национални правни норми за посрещане на 

съвремнните предизвикателства за миграционната политика и сигурността. 

 Изяснени са правните норми за бежанците, политиките на България и 

Малта и основните фактори, които затрудняват процедурите за предоставяне на 

убежище и международна закрила. 

 Разработена е методика, индикаторна рамка и инструменти с правила, 

препоръчителни за спазване при интервюиране на мигранти, в това число и 

непридружени малолетни и непълнолетни лица. 

 Апробирана е методиката с емпирично изследване на нивото на 

удовлетвореност на непридружените непълнолетни лица в България и Малта и 

са направени препоръки за подобряване на практиката. 

 Направени са предложения за конкретни промени и допълнения на правните 

норми в действащите нормативни актове и бежанското право. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 

По дисертацията са направени три публикации, които съответстват на 

съдържанието и представят характерни аспекти на докторския труд. Осигуряват 

необходимата публичност на схващанията на автора. 

6. Оценка на автореферата 

Авторефератът принципно вярно представя изследването и резултатите от него. 

7. Критични бележки, препоръки и въпроси 

Към работата могат да се отправят следните препоръки и забележки: 

 Избягване някои различия във формулировките на елементите на изследването 

в дисертационния труд и автореферата. 



 Препоръчително е и по-точно формулиране на тезата на изследването. Авторът 

декларира като основна теза необходимостта от по-задълбочено изследване на правните 

и институционални възможности на ЕС за справяне с миграционните потоци. В 

действителност обаче той аргументира промяна на критериите, нормативната рамка, 

институционални и организационни мерки за бежанската политика като извежда на 

преден план националните възможности за приемане на мигранти. 

Тези бележки не намаляват положителната оценка на получените резултати и 

могат да бъдат използвани в бъдещата работа на докторанта. 

8. Заключение 

Предложеният за рецензиране труд е посветен на актуален проблем на теорията и 

практиката на миграционната политика на България и Малта. Има качествата на 

самостоятелно, завършено и оригинално изследване на актуален и значим политически 

проблем. Отговаря на изискванията на Закона за академичното развитие и Правилника 

за неговото приложение за докторски труд. 

Давам положителна оценка на дисертационния труд и предлагам уважаемото 

научно жури на СУ да даде образователната и научна степен „доктор” по научна 

специалност 4.4. Науки за земята „География на населението и селищата” на Клавдия 

Димитрова Маркова. 

 

01.08.2016, София   

Член на жури: ……………………… 

                 /Проф. д-р Т. Иванов/ 

 

 


