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РЕЦЕНЗИЯ 

   на дисертацията на   ВЛАДИМИР  ЗИНОВИЕВ  БУБНЯК 

на тема ” ИНДИЯ И САЩ - ПОЛИТИКА НА СТРАТЕГИЧЕСКО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХІ В.” 

 

Разработената от Вл. Бубняк дисертация е посветена на относително 

ново явление в съвременните международни отношения - стратегическото 

сътрудничество и партньорство между две или повече държави, 

разработен по опита на две големи държави – азиатският гигант Индия и 

най-голямата сила в света - Съединени американски щати. Дисертацията 

притежава богата документална база, впечатляваща по обем използвана 

разообразна по тематика и по произход на авторите политологическа, 

историческа, философска и геополитическа литература и сериозно 

познаване на реалностите в Индия, в сферата на международните 

отношения от времето на студената война и след нея.  

Структурата на дисертацията впечатлява с яснотата на проблемите 

и темите, които авторът изследва, представени в увод, четири глави и 

пространно заключение, в което се открояват и научните приноси на Вл. 

Бубняк. Тази структура отговаря напълно на основната цел на изследването 

и на неговите конкретни задачи. Тя позволява на докторанта да открои обек-

тивните оценки за съотношението на силите в света и в Азия в течение на 

две десетилетия,  да разкрие сложните отношения между азиатската държава 

и САЩ, да изследва продължителните процеси на осмисляне, подготовка и 

движение на двете страни към стратегически диалог, и да анализира всеки 

етап от развитието на този диалог и неговите резултати. 

Относително краткият увод, посветен на актуалността на темата и 

интригата в индийско-американските отношения, включва синтезиран 

анализ на външнополитическите ценности на Индия след 1947 г., на 

приоритетните проблеми на нейната дипломация със съседни държави от 

Южна и Източна Азия, и с по-далечни страни по света в продължение на 

почти 4 десетилетия. Изследователят разкрива аргументите на 

управляващите в Делхи и на плеада индийски учени в полза на ядрената 

програма на страната, водеща към статут на ядрена сила, който се постига 

през 1998 г. В увода Вл. Бубняк успява да разкрие “азбуката” и морално-

политическите критерии на външната политика на Индия, както и 

настъпилите в света промените от началото на 90-те години на ХХ в., 

определили САЩ за държава-хегемон, който създава модел международен 

ред и води политика в полза на този модел. 
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Същината на научното изследване започва с анализ на  

“ Теоретичната и легитимната основа на стратегическото 

сътрудничество”, разработена в първа глава на дисертацията. Този проблем 

се поставя в два паралелни аспекта - рутинните проблеми на структурата на 

глобалната система на съвременните международни отношения в годините 

на студената война и непосредствено след нея,  с признатите принципи,  

приомите и главните актори в тези отношения. И в двете части на първа 

глава авторът привежда постиженията на теоретичната мисъл на множество 

изследователи, и в същото време съумява да очертае разделителната линия 

между ценностите и предпочитанията на държавите от Европа, Азия и 

Америка в глобалната политика.  

На този фон Бубняк изследва и представя  синтезирано елементите на 

политическата философия на Индия в края на ХХ в. и съдържанието на 

философията на управляващите в САЩ. Той определя ясно общото и 

особеното в тях, допирните точки и разделителните линии, както и 

специфичните особености на азиатските политики. Изследователят 

въвежда своя класификация на последните, определена от позицията на 

съответните страни - политика на азиатски съюзници на САЩ, политика на 

противници на Америка и на нейната политика на едностранно налаган 

международен ред, политика на новите азиатски сили и на новите държавни 

образования  в Централна Азия след 1991 г. Вл. Бубняк намира достатъчно 

доказателства, за да синтезира последствията от политиката на 

унилатерализъм на САЩ и да докаже, че тя влиза в противоречие със 

съдържанието и смисъла на азиатския национализъм, на азиатския 

регионализъм и на азиатския авторитаризъм.  

Втора част на първа глава изследва обективните предпоставки на 

движението на Делхи и Вашингтон към необходимостта от подготовка и 

началото на двустранния диалог за стратегическо сътрудничество. По 

логиката на изследователя тези предпоставки се намират преди всичко в 

бързото икономическо модернизиране на икономиката на Индия, в 

либерализирането на управлението на стопанската дейност и в множеството 

цифрови показатели за нарастване равнището на икономическата сила на 

южноазиатската държава. Предпоставка за началото на диалога е и ядреният 

статут на Индия, постигнат пряко желанието на САЩ, както и активното 

участие на Индия в регионалните международни отношения, които имат 

първостепенно значение за правителствата в Делхи, вкл. с Китай, Пакистан, 

страните от АСЕАН, Русия, Иран и други. Докторантът доказва избора на 

Индия да застане сред огромното мнозинство азиатски държави, които 
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отхвърлят идеята за еднополюсен свят и отстояват последователно идеята за 

многополюсен свят. Аргументите на тази позиция авторът търси в 

културните корени на нации и етноси, в традициите на големи и малки 

общности от хора и в утвърденото битие и културно общуване, които не 

приемат чужда за тях култура на поведение. Докторантът доказва 

убедително, че в края на ХХ в. Индия е потенциално голям играч в 

международната политика, своеобразен хегемон в Южна Азия, държава, 

променяща основно отношенията с Китай в неподозиранидо тогава мащаби. 

Индия е най-голямата демокрация в Азия, която има пълното право да 

участва в дискусии по регионалната сигурност и по бъдещето на Азия.  

В резултат на своето изследване Бубняк обобщава, че множеството 

външни фактори, свързани с икономическото израстване на Индия и с новата 

политика на сътрудничество с Китай, водят до осмислянето на 

необходимостта да се постави ново начало и на индийско-американските 

отношения. Паралелно президентът Клинтън променя политиката на 

администрацията по отношение на Индия. Докторантът изследва всички 

възможни и реални съображения на Белия дом в полза на новата политика 

към Индия с всички рискове и проблеми в бъдеще. В изследването на 

обективните предпоставки на движението на Делхи и Вашингтон един към 

друг докторантът постига сериозен научен принос. 

Втора глава на дисертацията “Начало на индийско-американския 

диалог по бъдещето стратегическо сътрудничество” изследва и 

систематизира началото на дипломацията на преки контакти на най-високо 

равнище, която дава тласък на бъдещия диалог и маркира неговите основни 

теми. Вл. Бубняк поставя този голям проблем в две последователни части на 

главата, за да изследва задълбочено и да анализира всички обективни и 

субективни фактора, които обуславят промяната в политиката на Индия и  на 

САЩ в новите условия след края на студента война.  

Важен принос на изследването е оформянето на новите глобални 

проблеми пред Индия, които тя анализира, подрежда и възприема, за да 

оформи националната си политика. Това са: проблемът за многополюсния 

свят и за всички последствия от действията на противниците на този модел; 

проблемът за глобалното икономическо развитие и мястото на Индия в 

него; политиката към новите икономически сили, които, както и самата 

Индия, непрекъснато повишават показателите на бързо развиващи се 

икономики; международният тероризъм, неговите драстични операции и 

атентати, и заплахата, която пораждат действията на най-радикалните 

представители на този създаващ заплахи феномен на международната арена. 
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Индия приема тези проблеми отговорно с политическа позиция, без да 

изразява предпочитания. Комплексният подход към разрешаването на 

посочените проблеми съответства на националните интереси на страната, а 

прекият резултат е отказът на Делхи от антиамериканската политика и 

изборът на курс на прагматична линия на добронамереност по отношение на 

САЩ. Вторият научен принос в тази част от дисертацията е пряко свързан с 

промяната в политиката на САЩ спрямо Индия (1998-1999), когато 

архитектите на висшата американска политика въвеждат за Индия статут на 

консултант по важни глобални въпроси. Нов момент в тази промяна е 

политическата подкрепа на Вашингтон за Делхи в хода на т. нар. Каргилска 

криза с Пакистан и подготовката на официалното посещение на 

американския президент в Индия (18 март 2000 г.).  

Вл. Бубняк изследва задълбочено общото и особеното в амбициите и 

политиките на азиатската и на американската държава, техните стари 

противоречия и несъгласия, съвременните разногласия и разминавания в 

ценностите и трудния път към началото на двустранния диалог и цялостното 

противоречиво понякога или забавено развитие на този диалог. Той разкрива 

и съображенията на администрацията на президента Буш в полза на диалога 

с индийското правителство и проблемите, по които ще се съсредоточи този 

диалог, които остават в сила и след 11 септември 2001 г. Авторът доказва с 

факти и документи движението на  диалога до приемане на програма за 

главните теми на зрялото страгетическо сътрудничество, която вплътнява 

диалога и дискусиите по всеки отделен елемент на програмата. Анализът на 

тези дискусии представлява научен принос на докторанта. 

Трета глава на дисертацията е посветена на “ Стратегическото 

сътрудничество в областта на ядреното оръжие, отбраната и 

регионалната сигурност” . Докторантът поставя тези конкретни сериозни 

проблеми, обременени от стари и нови противоречия, с пълното съзнание, че 

тяхното разрешаване има водещо значение за бъдещия диалог. В 

изследването всеки аспект е поставен в зависимост от държавните интереси 

на страните, от избраните дипломатически практики и от постановките на 

приетите меморандуми, споразумения и двустранни заявления. Анализът на 

множеството документи се съчетава с анализ на потребностите на Индия и  

на съображенията на САЩ за допустимите рамки на сътрудничество без 

нарушаване на националните принципи на политика. Докторантът постига 

научен принос в разкриването на етапите на диалога по въпросите на 

ядреното оръжие и ядрения потенциал на Индия за мирни цели. Сериозен 

принос е и разкриването на полемиката между експерти, министри и 
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държавни ръководители на двете големи държави паралелно с обществената 

полемика, с изразените в печата съображения и страхове, и с опитите да се 

разработи политическа стратегия не за момента, а и в перспектива. 

Втора част на трета глава разработва проблемите и аспектите на 

стратегическото сътрудничество в областта на отбраната и търговията 

с оръжие. Докторантът прави анализ на военната сила на Индия и на нейната 

политика в областта на отбраната, вкл. и на необходимостта от нови 

съоръжения за армията, ВВС и ВМС на Индия. САЩ обаче нямат практика 

да търгуват оживено с развиващи се държави или да дават лиценз за 

производство на отбранителни средства. В тази практика се крият всички 

трудности на диалога на равнище работни групи и министри на отбраната. 

Общите заявления са една от необходимите стъпки, но в много случай 

минават години до вземането на конкретни решения и до тяхното реали-

зиране. Докторантът последователно разкрива сложните процеси на 

преодоляване на възникналите трудности и допълнителни препятствия в 

хода на диалога, възникнали по политически и стратегически съображения 

на различни равнища и в продължително време в САЩ.  

Нови приноси на изследването се правят в изследването на проблеми 

на сигурността в Азия и проектите на стратегическото сътрудничество, 

разработени в трета част на трета глава. Индия и САЩ имат различия в 

оценките на разположението на силите и по възможностите на сътрудни-

чеството с азиатските съюзници на САЩ при поддържането на мисии в 

Индийския океан, патрули в Молукския пролив, военни учения в Тихия 

океан. Във всяка инициатива по въпросите на азиатската сигурност Индия 

има своя специфична позиция. Тя определя “неписани” граници на 

задължителното мотивиране на действията вкл. по  един нов аспект на поли-

тиката на сигурност - отношенията “Индия-НАТО”, които се проектират в 

анклава на Индийския океан и в Афганистан.  

Авторът ползва нови източници, които позволяват да се определят 

границите на допустимото,  до което може да действа Индия. Той успява да 

определи границите на военното сътрудничество със САЩ в политиката на 

Делхи и да поддържа сътрудничество с Иран, важен доставчик на енергийни 

ресурси за Индия и обект на негативна политика от страна на САЩ по повод 

ядрената му програма. Докторантът намира доказателства за националния 

интерес на Индия да осигурява енергийни ресурси за икономиката и за 

диверсификацията на източниците. И тя отстоява тази своя политика без да 

намалява темпа на диалог със САЩ и на изпълнението на утвърдените 

между двете правителства документи, програми и проекти. Докторантът 
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доказва способността на индийската дипломация да отстоява държавните 

интереси, да заеме ясна позиция по един глобален проблем за енергийните 

източници без да нанася  ущърб на голямия си партньор.  Докторантът прави 

сериозен принос и в определянето на дипломатическите средства, морално-

политическите съображения и държавната политика на Индия в подкрепа на 

своите решения, които свидетелстват за стремежа на индийския 

политически елит към стратегическа автономия. Тази политика е известна 

и на администрацията на президента Б. Обама, който издига нови проекти и 

програми за развитие на стратегическото сътрудничество с Индия, но 

особено развитие все още не се очертава, вероятно поради поредната 

финансова и икономическа криза в САЩ и в света.  

Четвърта част на трета глава  логично е посветена на 

икономическите аспекти на двустранното стратегическото 

сътрудничество. Фактите и доказателствата, ползвани в тази част, разкриват 

и нерешените твърде сериозни аспекти на сътрудничеството и създаваните 

от страна на САЩ препятствия в тази област. В качеството си на политолог,  

докторантът прави интересни лични проекти и предложения за изход от 

трудните положения. Той дори мотивира своето предчувствие за отказите на 

американската страна от дискусии по проекти, които влизат в противоречия 

с основни принципи на политиката на Вашингтон. Благодарение на 

достатъчно източници докторантът представя и полемиката в общественото 

пространство за благоприятния диалог в духа на добронамерената политика. 

Вл. Бубняк очертава и причините, поради които САЩ не могат да “приемат” 

предложени проекти.  

Четвърта глава на дисертацията “Проблеми на индийско-

американското сътрудничество в областта на културата, образованието 

и космическите изследвания” е логичен завършек на изследването, без който 

то не може да се смята за завършено. Аз приемам твърдението на автора, че 

“да се води диалог за сътрудничество в областта на културата между Индия 

и САЩ – първата държава с хилядолетна история и невероятно богата 

култура, и втората с 250-годишна модерна, иновативна и делова история ... е 

твърде интересен феномен”. Докторантът обаче намира равновесната 

форма, в която маркира културните корени на традициите в Индия и на 

постиженията на многовековната култура на населението в страната. На тази 

основа той прави ретроспекция на възможните и реалните прояви на 

сътрудничеството в културната област. Докторантът поставя и актуалните 

проблеми на образователната система в Индия, поставените начала на 

сътрудничество в областта на висшето образование, първите стъпки на 
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размяна на творчески художествени състави от Индия в САЩ и 

привличането на интереса на американската публика към уменията на 

индийските артисти. Нов момент в изследването на културната политика на 

Индия е анализът на ролята на индийската диаспора в САЩ, на нейното 

постоянно увеличение, на издигането на определени личности с висока 

подготовка в научните и изследователските среди на Америка.  Вторият 

аспект на темата за сътрудничеството в културната област е проблемът за 

сътрудничество в космическата област. Той е относително кратък, но 

отразява Индийската космическа програма и възможните форми на 

сътрудничество с НАСА, по които има какво още да се желае. 

Дисертацията на Вл. Бубняк е изследване със значителни научни 

приноси. Тя обогатява българската научна литература със задълбочено 

изследване на проблемите, с множество аргументи, факти и доказателства, с 

очертаване на перспективите и на проблемите на индийско-американското 

стратегическо сътрудничество. Трудът дори предвижда наблюзаваните днес 

проблеми на индийско-американските отношения. 

Предвид горе-казаното с пълно убеждение заявявам, че научният труд 

на докторанта дава неоспорими доказателства за това, на ВЛАДИМИР 

ЗИНОВИЕВ БУБНЯК да бъде присъдена образователната и научна 

степен “ДОКТОР”. 

София,                                                       Рецензент: . . . . . . . . . . . 

                                                                      (Проф. д.и.н. Хр. Мирчева)                                                                   

 

 

 

  
 


