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направление 4.4. Науки за Земята (География на страните – регионална и 

политическа география) 

 

1. Данни за докторанта 

Кристиян Ангелов Луканов е роден през 1990 г. в гр. София. Завършва 

средно образование в 73 СОУ с преподаване на чужди езици „Владислав 

Граматик“, където е удостоен със специално отличие за най-висок резултат на 

випуска по специалност „История и цивилизация“. Притежава бакалавърска 

степен по „Политология“ и магистърска степен по „Европеистика“ („Европейски 

проекти“) от СУ „Св. Климент Охридски“. Владее отлично английски и френски 

език. 

 

2. Данни за докторантурата 

Кристиян Ангелов Луканов е зачислен като редовен докторант към катедра 

„Регионална и политическа география“ със Заповед № РД 20-1003/12.07.2017 г. 

През 2019 г. получава учредената от Австрийското министерство на 

образованието, науката и изследванията и Института за Дунавския регион и 

Централна Европа награда „Danubius Young Scientist“. Наградата, която е 

създадена през 2011 г. с цел да насърчава младите учени да провеждат научни 

изследвания по проблемите и въпросите свързани с Дунавския регион, е 

признание за постиженията на Кристиян Луканов в областта на разработваната 



тематика. 

Докторантът е отчислен с право на защита със Заповед № РД 20-

1511/29.09.2020 г. Дисертационният труд е обсъден и насрочен за защита на 

разширено заседание на катедра „Регионална и политическа география“, 

проведено на 30.09.2021 г. По процедурата не са забелязани административни и 

други нарушения. 

 

3. Данни за дисертацията и автореферата 

Дисертационният труд е разработен в обем от 203 страници и се състои от 

увод, четири глави, заключение и справка за научните приноси. 

Информационните източници включват 209 заглавия, от които 120 на кирилица, 

както и 25 интернет източници. Дисертацията съдържа 52 фигури, 15 таблици и 

18 приложения, които отлично допълват и онагледяват текстовия материал. По 

темата на дисертационния труд са представени две самостоятелни научни 

публикации. 

В увода се обосновава актуалността на темата и нейната научна и практико-

приложна значимост. Обектът и предметът на изследването са ясно дефинирани. 

Изведена е основната цел на дисертационния труд и са откроени шест групи 

задачи за нейното постигане. За осъществяването на научноизследователския 

процес е подбран и конкретизиран подходящ методологичен апарат съобразен с 

интердисциплинарния характер на разработката. 

Първа глава поставя акцент върху изясняването на ключови за 

разработвания научен проблем теоретико-методологични въпроси. Кристиян 

Луканов съумява да открои в тази част на своя труд онези базисни концепции, 

понятия и възгледи, които са от съществено значение за последващото изграждане 

на същинската част от дисертацията. На тази основа сполучливо извежда главните 

методологични опори на своето изследване. Те са конструирани посредством 

разбирането на автора, че, първо, обектната и предметната същност на 

политическата география, геополитиката и геостратегията позволява те да бъдат 

значим фундамент при осветляването на многоаспектният характер на 



интеграционните процеси в света. Второ, интеграцията е сложен феномен, чието 

изследване изисква да бъдат обхванати, както неговите териториални измерения, 

така и развитието му в дълбочина – разширяване на сътрудничеството между 

отделните държави в различни области на обществения живот. И трето, 

регионалната география предоставя важна отправна точка за обясняването на 

териториалните неравенства и изготвянето на пространствени анализи и прогнози.       

Във втора глава докторантът изяснява ролята на река Дунав в европейското 

цивилизационно развитие през отделните исторически периоди. Посредством 

анализа на подходящо подбрани показатели убедително доказва наличието на 

съществени диспропорции в социално-икономическото развитие на дунавските 

страни. Откроява териториалната им проекция чрез отграничаването на два 

субрегиона - Горен и Долен Дунав. Отчетливо изразените контрасти в социално-

икономическото им развитие разглежда като маркер потвърждаващ 

необходимостта от перманентен, критичен анализ на европейската 

интеграционна политика в ролята й на инструмент за подобряване на кохезията в 

Дунавския регион.    

По този начин дисертантът ясно проектира тематичните полета на 

следващите две глави от дисертацията. В първата – глава трета, аналитично се 

представят стратегията на ЕС за Дунавския регион и програмата за 

транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Откроена е ролята им за 

реализацията на конкретни дейности и проекти насочени към развитие на 

регионалното и местното сътрудничество. Същевременно регистрираната 

активност в тази посока е оценена като крайно недостатъчна за да бъде 

постигнато желаното редуциране на съществуващите регионални социално-

икономически проблеми. Това дава основание на Кристиян Луканов убедено да 

заяви необходимостта от преосмисляне на механизмите за прилагане на 

Дунавската стратегия, с оглед повишаване на ефективността й през новия 

програмен период 2021-2027. 

Четвърта глава поставя акцент върху политиките на ЕС в Дунавския регион, 

през призмата на българския национален интерес. В тази връзка е извършен 

задълбочен анализ на социално-икономическото развитие на България с акцент 



върху Северна България, придунавските области и общини. Той позволява на 

дисертанта да стигне до заключението за наличието на значителни диспропорции 

в развитието на страната, както по оста север-юг, така и на регионално, областно 

и местно ниво (NUTS 2, NUTS 3 и LAU 1). Това му дава основание да представи 

участието на България в европейските механизми за развитие на Дунавския 

регион, като същностен елемент от усилията за икономическо, социално и 

териториално сближаване. Конкретизирана е ефективността на този процес 

посредством обективна оценка на постигнатите резултати. Специално внимание 

е отделено на дебата за строителството на трети мост над река Дунав между 

България и Румъния. Чрез сравнителен анализ на обсъжданите локации е 

защитена позицията за необходимостта от приоритетно реализиране на проекта 

Силистра-Кълъраш, което още веднъж потвърждава не само научната, но и 

практико-приложната значимост на дисертационния труд. 

В заключението са обобщени изводите направени в хода на изследването. 

Изведените научни приноси отразяват коректно извършената 

изследователска работа и постигнатите резултати.  

Авторефератът представя в синтезиран вид съдържанието на дисертацията. 

 

4. Заключение 

Въз основа на предоставената документация, както и поради стойността на 

дисертационния труд предлагам на уважаемото научно жури да гласува 

положително „ЗА“ присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ 

на Кристиян Ангелов Луканов. 

                                                                                                                    

Велико Търново                                                            Доц. д-р Пламен Парашкевов 

  29.12.2021 г. 
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