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      Назначен съм за външен член на научното жури на ШУ „Еп. К. 

Преславски“, със заповед № РД-16-081 от 27. 04. 2021 г. на Ректора на 

Университета. 

 

     Ивелина Михова е представила всички необходими документи, според 

изискванията на Правилника на ШУ, за получаване на научни степени и 

звания и Закона за израстването на академичните кадри в РБ- Заявление до 

Ректора на Университета, протоколи от докторантски изпити, протокол от 

отчисляването и насочването към публична защита, дисертация, 

автореферат, списък с публикации, приносни моменти от дисертационното 

изследване.   

       Дисертационният труд на Ивелина Михова е разработен в обем от 278 

страници и съдържа: Въведение, Три основни глави, Заключение, 

Литература и Приложения. Списъкът с цитираната и използвана 

литература е обособен на четири самостоятелни части- публикации по 



проблема на български, руски и английски езици и използвани източници 

от интернет, общо 353 заглавия, 54 нормативни актове от българското 

законодателство, 17 международни и 28 актове от европейското 

законодателство, имащи отношение и използвани в хода на изследването. 

Текстът съдържа 20 графични изображения и статистически данни от 

официални източници.  

     По последни данни на ООН и Международната организация по 

миграция (МОМ), днес, повече от 272 милиона души живеят извън 

родните си места. Представено по друг начин- всеки трети от 100 човека в 

света живее в страна, различна от тази, в която е роден. Глобалният брой 

международни мигранти нараства по-бързо от световното население- в 

момента те представляват 3,5% от световното население, докато средният 

годишен прираст на населението е около 1%. 

     Според доклада на ООН, за състоянието на миграцията, през 2019 

година Европа е приела най-много мигранти, около 82 милиона души, 

следвана от Северна Америка (59 милиона) и Северна Африка и Западна 

Азия (49 милиона). Делът на международните мигранти в общото 

население по света, варира значително в различните региони, като най-

значителен е в Океания (21 %), включително Австралия и Нова Зеландия, и 

Северна Америка- Канада и САЩ (16 %). 

      Тези факти, обобщени от Ивелина Михова, показват значимостта на 

феномена „миграция“, както в национален, така и в Европейски и световен 

мащаб. 

      Обстойният анализ на литературните източници, позоваването на 

водещи международни организации, занимаващи се с миграцията  (ООН, 

МОМ, НПО), позволява на докторанта да анализира от различни страни 

състоянието на миграционните процеси у нас, и, по-специално, в Бургаска 

област. 



      Практически е невъзможно и теоретично недопустимо, да се смята, че 

България остава встрани от световния миграционен процес. Страната ни от 

много години се бори с вътрешната миграция и емиграцията на гражданите 

си. Застаряващото население, обезлюдените райони, особено в 

северозападната част, недостигът на работна ръка, са само част от 

предизвикателствата пред управлението на държавата. Наред с т. н. 

нелегални мигранти, през последните години се отчита и увеличение на 

ръста на чужденците и граждани на ЕС, желаещи законно и трайно да се 

установят на територията на България.  

      Законно пребиваващите чужденци в Република България са в основата 

на настоящото дисертационно изследване. Профилът на мигрантите, 

техните очаквания и препятствия, държавните политики и механизми за 

привличане и интеграция, са във фокуса на вниманието. Акцентът е 

поставен върху правния статут на чужденците от т. н. трети страни, 

сравнени с политиките спрямо гражданите на държавите-членки на ЕС. 

Разгледани са общите понятия, свързани с проблема, теориите за миграция 

и авторите, насочили изследователските усилия в тази посока. Направен е 

преглед на международните нормативни актове, регулиращи 

миграционните процеси и детайлно са разгледани българските регламенти, 

насочени към влизането и пребиваването на чуждите граждани в страната. 

Предложен е анализ на база практическия опит и теренно проучване сред 

мигрантите в Бургаска област на профила на съвременния чужденец, 

избрал региона за цел на миграция. 

      Направени са шест основни извода, които са взаимно свързани и 

показват последователността на изследването. 

     Получените резултати са послужила на Ивелина Михова за обобщаване 

на опит и споделянето му в четири публикации.   

 

 



   

                                          

                                                 

 

      Като се основавам на получените резултати, 

изследване, списъка с публикациите и направените изводи, отбелязвам, че 

поставените цел и задачи в дисертацията са изпълнени.

      Поради това, оценката ми е определено положителна и си позволявам 

да предложа на членовете на Многоуважаемото научно жури на ШУ „Еп

К. Преславски“ да присъди образователната и научна степен „Доктор“

по докторска програма: „Теория на възпитанието и 

педагогика)“, Професионално направление: 1.

висше образование: 1. Педагогически науки

19. 05. 2021 г.                       

Гр. София                             

                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на получените резултати, обема на дисертационното 

изследване, списъка с публикациите и направените изводи, отбелязвам, че 

поставените цел и задачи в дисертацията са изпълнени. 

Поради това, оценката ми е определено положителна и си позволявам 

да предложа на членовете на Многоуважаемото научно жури на ШУ „Еп

да присъди образователната и научна степен „Доктор“

Теория на възпитанието и дидактиката (Социална 

Професионално направление: 1. 2. Педагогика, 

висше образование: 1. Педагогически науки, на Ивелина Дянкова Михова. 
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на Ивелина Дянкова Михова.  

 

(Проф., д. ик. н. Л. Милков) 


