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 Дисертационният труд на г-н Темиртай Избастин поставя – и успешно изследва 

– един съществен в международните отношения въпрос: какво влияние оказва 

геополитическата ориентация на двустранните отношения.  

 Отговорът е ситуиран в отлично разработена теоретична рамка, в която е 

намерил място анализът на понятия като геополитика, геостратегия, междудържавни 

отношения, цивилизации. По-сетне те ще бъдат доразвити, обогатени и приложени към 

конкретния политологически анализ, направен от автора.  

 Като естествена следваща крачка, идва втората глава, в центъра на която стои 

евразийството като основа на геостратегическата ориентация на Казахстан. При това 

евразийството е анализирано оригинално и творчески, с особен акцент на 

казахстанската интерпретация на тази идеология, която твърде много се различава от 

руския си аналог. Именно в тази светлина е представена и политическата система на 

Казахстан, консолидирала се в годините на независимостта след 1991.  

 Авторът е избрал да анализира в детайли два аспекта на отношенията между 

Казахстан и България: сътрудничеството в сферата на сигурността и сътрудничеството 

в икономическата сфера. Държа да подчертая, че и двете глави са написани с 

изключително дълбоко познаване на актуалната ситуация, с широк и компетентен 

поглед върху двете страни. Няма съмнение, че за това е допринесла и позицията на 

автора. Като ръководител на дипломатическата мисия на Казахстан в София, г-н 

Избастин притежава непосредствени наблюдения върху „кухнята“ на двустранните 

отношения. За последните пет години той е не само техен внимателен наблюдател и 

задълбочен анализатор, но и активен творец и ревностен създател.  

 В третата глава има редица моменти, предизвикващи вниманието на читателя. 

Детайлното и многостранно разкриване на зараждащата се евразийска интеграция е 

анализирано критично, компетентно, с поглед върху националните интереси на 

Казахстан, неговата роля и място в активно протичащите регионални процеси. Подобен 

подход е избран и в четвъртата глава. Интерес представляваше – лично за мен – как 

изглежда европейската ориентация на България в очите на един чуждестранен 

изследовател. За пореден път се убеждавам, че погледът отвътре има нужда да бъде 

допълнен от погледа отвън, за да сме сигурни в пълнотата на концепциите и визиите си.  

 Изключително интересна е последната, пета глава, която за пръв път 

систематизира отношенията между Казахстан и България. Те не само са проследени в 

хронологически план, но също така са оценени от една страна, от гледна точка на 

двустранното сътрудничество, и от друга – в контекста на различната геополитическа 

ориентация на двете държави. Дисертацията е допълнена и от два анекса, като първият 

ни представя развитието на двустранните отношения във времето, а втората – списък на 



договорите и техния статус (дали са влезли в сила). Събрани заедно, те създават 

прекрасна основа за всички бъдещи изследвания във въпросната сфера. Изследвания, 

които и теоретически, и методологически, и емпирично, задължително ще се базират на 

този талантлив текст, който днес държим в ръцете си.  

 Дисертацията отговаря на всички технически и съдържателни критерии за 

работа от подобен род.  

 Предвид това и изброените по-горе достойнства, горещо препоръчвам на 

почитаемите членове на журито да присъдят на г-н Темиртай Избастин образователна и 

научна степен "доктор" по професионално направление 3.3., Политически науки. 
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