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Дисертацията на Темиртай Римтаевич Избастин (с обем 200 

страници) излиза извън рамките на обикновения, макар понякога също 

интересен преглед на двустранните взаимоотношения в тяхната 

многоаспектност между България и ... (страните могат да бъдат добавени 

по желание – А.Ф.), защото поставя за цел, първо, изненадващо да 

дискутира върху такива глобални модулации на международните 

отношения като геополитика, геостратегия, цивилизация и т.н.  

И, второ, вече традиционно, да разгледа конкретните казахстанско-

българските двустранни взаимоотношения след политическите промени, 

случили се в двете страни в края на ХХ-ти век. 

Тук трябва да споменем, че за разлика от България, Казахстан в 

началото на 90-те години от ХХ-ти век тепърва се сдобива със своята 

държавност, докато България основно променя своята икономическа и 

политическа система, като преди това и двете страни (Казахстан – в 

качеството си на съюзна република в рамките на бившия СССР) 

извървяват дълъг път на т.нар. социалистическо строителство. 



Увод и цялата първа глава от дисертацията представляват преглед на 

гореспоменатите концепти и кратко описание на специализираната 

терминология. 

 Вероятно този дискурсивен „трамплин“ е необходим за по-

нататъшното тълкуване на понятието „евразийство“. Освен това той е 

нужен за самия анализ на геостратегическата ориентация на Казахстан. 

Авторът на дисертацията прибягва до класическите (в повечето случаи) 

политологически дефиниции, което, от една страна, подпомага 

адекватното възприемане на дисертационния текст, а от друга страна, ни 

убеждава в политологическата подготовка на дисертанта. 

 Разбира се, в терминологичното „разнищване” има нюанси, които 

открояват по-скоро не толкова някакво разминаве в дефинициите, колкото 

отразяват официалния (за Казахстан) подход към такива важни за страната 

концепти като например евразийството.  

Според мен, с това дисертацията само печели, защото ни запознава 

със съвременния политологически регистър на такъв важен фактор в 

световната политика като Казахстан. Извън всякакво съмнение, Казахстан 

играе една от най-важните роли на цялото постсъветско пространство, по-

специално в региона на Централна Азия, а също така в редица 

международни асоциации и сдружения, за които Темиртай Избастин пише 

отделно в дисертацията си. 

Именно във втората глава авторът на дисертацията прави 

необходимия анализ на възникването на евразийството, развитието и 

превръщането му в опорна политическата концепция на президента на 

Казахстан Нурсултан Назарбаев. Политическият казус с Казахстан е 

изключително интересен за постсъветското пространство (като изключим 

прибалтийските държави Литва, Латвия и Естония) с умелото 



координиране на външната политика както с Русия и Китай, така и с 

Европейския съюз и САЩ. 

В тази глава Темиртай Избастин вещо съпоставя класическата теория 

на евразийството и нейните по-съвременни модулации, които вече повече 

от двайсет години успешно се използват в реалната външна политика на 

Казахстан. 

Дисертантът с право отбелязва, че в сравнение с останалите страни 

от Централна Азия, такива като Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан, Казахстан демонстрира далеч по-устойчива и по-балансирана 

външна политика, която, на свой ред, е координирана с правилно подбрани 

вътрешно-политически практики. 

Вътрешната сигурност и ред на Казахстан днес имат изключително 

важно значение за общата стабилност в Централна Азия. Казано с други 

думи, евразийството се проявава и в етническата толерантност в 

мултиетничен Казахстан, за което авторът на дисертацията говори 

специално. Така втората глава от дисертацията тематично намира 

продължение в третата и четвъртата глави, в които Темиртай Избастин 

проследява тъкмо тези особености в геополитическата ориентация на 

Казахстан. 

В центъра на неговото внимание е сътрудничеството в сферата на 

сигурността и икономиката. Анализира се политическата ситуация в 

Централна Азия, където Казахстан, както отбелязахме, играе една от 

водещите роли, участието на страната в редица международни институции, 

такива като Организацията на договора за колективна сигурност, 

Съвещанието за взаимодействие и мерки на доверие в Азия, Шанхайската 

организация за сътрудничество, ЕвраАзЕс, Митническия съюз, Единното 

икономическо пространство, Евразийския икономически съюз и др. 



Ще добавя към казаното от дисертанта: политическото висше 

ръководство в страните от Централна Азия (с изключение на Киргизстан и 

в известна степен в Туркменистан) не е претърпяло промени от началото 

на 1990-те години. Резултатите от тази политическа несменяемост впрочем 

са различни: Таджикистан е една от най-бедните страни в света, 

Узбекистан като правило е „на опашката” на световните политически, 

икономически и социални класации, докато Казахстан си поставя ясни 

политически и икономически цели и успешно ги реализира.  

Една такава цел е да влезе в групата на 50-те най-развити държави в 

света. Безапелационно може да се твърди, че това драстично разминаване в 

развитието на централноазиатските държави се дължи и на личните 

качества на техните президенти. Явно, че политическият опит на 

Нурсултан Назарбаев го откроява сред останалите лидери както върху 

цялото постсъветско пространство, така и сред страните от Централна 

Азия. Тук, разбира се, трябва да попитаме – каква приемственост се 

предвижда в ръководството на Казахстан? Като че ли този въпрос може да 

бъде зададен по отношение на петте държави от Централна Азия. 

 Извън всякакво съмнение, най-приносна е петата глава на 

дисертацията, в която авторът подробно анализира казахстанско-

българските взаимоотношения между 1992-2012 г., които демонстрират 

умерен динамизъм и потвърждават необходимост от тяхното 

задълбочаване и разширяване. Дисертантът засяга всички аспекти от 

казахстанско-българските двустранни взаимоотношения, набелязва 

техните перспективи и описва сферите, които представляват взаимен 

интерес. 

 Напълно естествено би било дисертантът да разшири описанието на 

двустранното ни сътрудничество с информация за отношенията ни през 



2012-2015 г. Допускам, че в посолството на Казахстан в София има 

достатъчно информация на тази тема. 

 Впрочем, посолството на Казахстан е единственото посолство на 

държавите от Централна Азия в България, което още веднъж подчертава 

ключовата роля, която Казахстан играе в централноазиатския регион. На 

базата на лични наблюдения ще отбележа, че това посолство е сред най- 

активните в България: почти всеки месец то организира кръгли маси, 

дискусии, изложби, концерти, дни на Казахстан и т.н. 

 По иницатива на това посолство в Софийския университет „Св. 

Климент Охридски” тази година официално бе открит Център по казахски 

език и култура. Ако не се лъжа, този Център е първи по рода си в Източна 

Европа. Вече много години казахски език се изучава като втори 

задължителен тюркски език от българските студенти-тюрколози в Центъра 

за източни езици и култури. 

 Ще добавя, че благодарение на усилията на посолството на 

Казахстан българските читатели могат да се запознаят на български език с 

художествени произведения на най-изтъкнатите казахски писатели, а също 

така с политическото, икономическо, социално и културно развитие на 

Казахстан през последните години, представено в речите и докладите на 

неговия президент Нурсултан Назарбаев. 

 Казано другояче, Казахстан не е някаква екзотична държава за 

българите. Нещо повече, етнически българи са един от многото народи, 

населяващи тази огромна централноазиатска страна. 

 В заключение трябва да кажа, че дисертацията представлява добре 

направено изследване, което се базира върху познати научно-

изследователски методи и умело борави с налична фактология, отразена в 

съответните политически документи. 



 Дисертационният трудът има приносен и иновативен характер, 

особено в последната си част, която отразява казахстанско-българския 

диалог. 

За съжаление, фактологичечският подход превалира над 

аналитичния. Очаквах дисертантът да очертае по-категорично 

перспективите на двустранното сътрудничество между България и 

Казахстан. 

Авторефератът е направен според необходимите критерии. 

Дисертантът има нужните публикации по темата. 

Авторът на настоящата рецензия няма общи публикации с автора на 

дисертацията. 

 Ползата на тази дисертация е очебийна, особено за онези български 

специалисти, в това число и студенти, които се занимават с актуалното 

положение в Централна Азия и по-специално в Казахстан. 

 Всичко казано дотук ми дава правото да призова уважаемите членове 

на научното жури да присъдят на Темиртай Римтаевич Избастин 

образователната и научна степен „доктор” по направление политически 

науки - 3.3. 

 

София, 17.06.2015 г. 

 

Проф. дфн Александър Федотов 

Директор 

Център за източни езици и култури 


