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                                                      СТАНОВИЩЕ 
 

от доц.дпн Горан Борисов Горанов, член на Научно жури, 
 
                                                    
за дисертационият труд „Индия и САЩ – политика на 
стратегическо сътрудничество през първото десетилетие на 
ХХI век” разработен от  докторант Владимир Зиновиев 
Бубняк. и представен за присъждане на образователна и 
научна степен „Доктор” по политология 
 

Авторът на дисертационния труд си поставя за цел да 
анализира комплекса от глобални, регионални и вътрешно-
политически причини, които поставят началото на един 
симптоматичен и переспективен диалог за стратегическо 
сътрудничество между Индия и САЩ. По убедителен начин 
той представя естеството и безпрецедентният характер на този 
диалог. Според него двете държави пристъпват към „нов тип 
сътрудничество” от различни позиции. След края на студената 
война САЩ са безспорен световен лидер. Същевременно, 
Индия  през 90-те години на ХХ-ти век, в икономически и 
политически аспект се превръща в регионална сила. Индия 
постъпателно и убедително изгражда позициите си на 
независим и силен център в Азия, на държава с претенции и от 
глобално естество. Така тя ще се окаже подходаща да стане 
предпочитаният партньор в Големия азиатски проект на 
Америка и възприетата от САЩ глобална „отговорност за 
защита”. 

Диалогът за стратегическо партньорство между Индия и 
САЩ, според докторанта, е симптоматичен и от гледна точка 
на различните стремежи на двете държави. Затова той е 
динамичен, но далеч не безконфликтен. САЩ се ръководят от 
концепцията си за т.н. „еднополюсен свят”, а Индия е 
привърженник на многополюсния вариант. Върху тази основа 
двете държави се стремят да развиват един нов модел на 
партньорство. Всяка от тях внимателно дефинира темите и 
прецинява ползите си от развитието на индийско-



 2 

американските отношения. Показателно е, че Индия в голяма 
степен се придържа към традиционните принципи, норми и 
ценности на международните отношения. Тя умело отстоява 
националните си интереси и недопуска да бъде възприемана 
като „подчинен съюзник”.  

Тактическото поведение на САЩ се определя от 
интересите им в Азия, борбата им за влияние в Централна Азия 
и от нарастващото преизвикателството на Китай. Докторантът 
изрично подчертава предимствата на американския избор.  
Този избор е възможно най-точния, тъй-като Индия е най-
голямата, по своя човешки мащаб, „жизнена демокрация”, с 
либерален пазар, технологично модернизиращо се 
производство и адекватно отношение към реалностите в 
глобализиращия се свят. 

Дисертантът обстойно анализира еволюцията на 
стратегическото сътрудничество между Индия и САЩ като 
насочва вниманието си към приоритетните направления на 
стратегическия диалог между правителствата на САЩ и Индия. 
Във втората и третата глава на дисертацията той систематизира 
и интерпретира документи, анализи и факти от дейността на 
три американски президентски институции и на няколко 
индийски правителствени кабинети. Водеща за него е оценката 
за прагматичния характер на това двустранно сътрудничество. 
Това му позволява да констатира, че независимо от редица 
противоречия и двете държави полагат усилия за придаването 
на все по-конкретни форми на стратегическото си 
партньорство. Същевременно той реалистично прогнозира и 
някои евентуални отклонения в понататъчното развитие на 
стратегическия диалог между Индия и САЩ. 

Приемам, че г-н Владимир Бубняк успешно реализира 
целите и задачите, които си поставя. Той анализира един 
подчертано значим глобален проблем. Изявява се като 
компетентен познавач  и анализатор на съвременните 
индийско-американски отношения. и на международния 
политически живот.  

Дисертационото изследване представя в нова светлина 
Индия към историята и цивилизационните постижения на 
която българската общественност традиционно проявява 
обясним интерес и уважение. Смятам за уместно след 
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подходяща преработка дисертационния труд да бъде издаден 
като моногрофия. Основание за тази препоръка ми дават и 
моите непосредствени впечатления от неговата работа при 
написването на дисертацията. 

В заключение, препоръчвам на членовете на 
уважаемото Научно жури единодушно да присъдят на г-н 
Владимир Зеновиев Бубняк образователната и научна 
степен „Доктор” по политология (специалност: 
Политология, шифър 3.3.) 

 
 
 
 
02.04.2012                                 Доц. дпн. Горан Горанов 

 
 

 


