
Р Е Ц Е Н З И Я 
на дисертационния труд на г-н Владимир Зиновиев Бубняк 

на тема: Индия и САЩ – политика на стратегическо сътрудничество 
през първото десетилетие на ХХІ век” 

за получаване на образователната и научна степен „доктор” 
 

Рецензент: проф. дфн Александър Федотов 
 

 

Дисертационният труд на Владимир Бубняк представлява внушително не 

само по обем (263 стр.), но и по аналитично съдържание труд, включващ увод, 

четири глави, заключение и библиография. В центъра на авторското внимание са 

взаимоотношенията между най-гъсто населената демокрация в света – Индия, и 

стожера („стожера”) на световната демокрация – Съединените американки щати. 

Темпорално трудът е ориентиран към началото на ХХІ век, което безапелационно 

подсказва за неговата актуалност, иновативност и приносен характер. Даже това е 

напълно достатъчно, за да се даде висока оценка на направеното от страна на 

докторанта. Но Владимир Бубняк ни предлага изключително задълбочено и 

концептуално проучване на проблем, от решаването на който зависи много, ако не 

и всичко в международните отношения. 

Авторът изследва феномена – индийско-американското стратегическо 

сътрудничество, – който има сравнително кратка история. Уводната част на 

дисертацията демонстрира причините за тази времева краткост, представя 

спецификата на индийската политическа система – бившата „перла” на британската 

корона, – след получаването на независимост, включително на политическа 

независимост. Тук Владимир Бубняк, който е прекарал в Индия немалко години и 

който има солиден „индийски опит” зад гърба си, убедително показва силните и 

слабите страни на външнополитическите ходове на първите индийски 

правителства, подчертава важната роля на първия министър-председател на Индия 

Джавахарлал Неру в постигането на вътрешнодържавен консенсус по същността на 

националните интереси на държавата и по нейните външнополитическите 

проблеми и цели. Както правилно отбелязва докторантът, тези цели са тясно 

свързани с определящите характеристики на Индия като носител на историческото 

наследство на Южна Азия; на геополитическото положение и сигурност на 



страната, и на икономическите потребности на Индийския съюз като голяма 

развиваща се държава с многомиллионно население (стр. 4). 

Верен е и изводът, че основите на външната политика на суверенна Индия 

се поставят още по време на освободителното антиколониално движение, а 

принципите, които Индия следва и днес, имат тясна връзка с принципите на 

необвързването, въплътени в т.нар. панча шила или „петте принципа”, обявени 

официално през 1954 г. (стр. 6). 

Знае се, че главният приоритет на индийската външна политика 

продължително време е бил и остава до ден днешен региона на Южна Азия, което 

повлиява върху отношението на Индия към СССР и САЩ. При все това, че от 

началото на 50-те години на ХХ век СССР и Индия установяват приятелски 

отношения, основани на баланс на сила, това не довежда до участие на Индия в 

съветската глобална политика. По-тесни връзки между двете страни се реализират 

главно в индустриалното производство и в областта на отбраната. 

Отношенията между Индия и САЩ до края на 80-те години на ХХ век 

преминават през множество недоразумения, противоречия и пълно разминаване на 

политическите подходи и концепти. През периода на т.нар. студена война се правят 

опити да се потърси сближаване между Делхи и Вашингтон, включително и 

сближаване във външнополитическите програми и цели, но крайният резултат не е 

постигнат. Владимир Бубняк правилно отбелязва, че една от причините за това е 

подкрепата на САЩ за Пакистан – техен съюзник във военнополитическия блок на 

СЕНТО. Още по-правилен е изводът на докторанта, че основната разлика във 

философията на външната политика на Индия и тази на САЩ се състои в 

особеностите на политическото мислене. Владимир Бубняк не оставя без внимание 

и отношенията между Индия и Китай. 

Едва в началото на 90-те години от ХХ век, когато САЩ изживяват 

„уникално по обсега и по характера си” глобално върховенство, „нов тип 

хегемония, която отразява много от чертите на американската демократична 

система: плурализъм, пропускливост и гъвкавост” (Кисинджър, Х. Политиката, С. 

2002; цит. по Бубняк, стр. 18), започва процес на сближаване с Индия. Заражда се 

сътрудничество, което се характеризира със стратегически черти, и което особено 



интензивно се развива през първото десетилетие на ХХІ век. Индия става 

интересна за САЩ в рамките на т.нар. второ стратегическо равновесие в 

континента на Южна и Източна Азия, където са големите играчи Китай, Индия, 

Япония, САЩ и Индонезия (пак там; цит. по Бубняк, стр. 35). 

Моделът на това стратегическо сътрудничество е предмет на изследването 

на Владимир Бубняк, който задълбочено се вглежда и анализира факторите и 

причините за началото на диалога за това стратегическо сътрудничество, извършва 

анализ на практическата същност на стратегическото сътрудничество и 

партньорство между двете държави, на неговите най-важни аспекти и прояви в 

развитие и на съпровождащите го проблеми и различия през първото десетилетие 

на ХХІ век. 

В своята дисертация докторантът умело разработва теоретическите основи 

на съвременните международни отношения и извежда модела на стратегическо 

сътрудничество в новите исторически условия в края на ХХ и началото на ХХІ век. 

Той вещо анализира мотивите на държавните лидери на Индия и САЩ, 

определящи насоките на политиката на стратегическото сътрудничество в 

международната дейност, икономиката и всички аспекти на регионалната и на 

световната сигурност. Владимир Бубняк систематизира фактите и етапите на 

подготовка на модела на стратегическо сътрудничество между Индия и САЩ в 

рамките на двустранния диалог и анализира главните направления на индийско-

американското стратегическо сътрудничество в началото на ХХІ век, а също така 

проблемите и нерешените въпроси, възможностите за преодоляване на трудностите 

и перспективите за близкото бъдеще. 

Настоящата дисертация се базира върху внимателен прочит на немалко 

български и чуждестранни изворови материали, посветени на историята и 

политиката на двете държави, а също така на международните отношения в 

регионален и глобален план, множество анализи и коментари в индийския, 

световния, в това число в китайския и българския печат, и, не на последно място, 

на личните наблюдения и впечатления на нейния автор по време на неговия 

престой в Индий между 1987 и 1994 г. В своята дисертация докторантът използва 

взетите от него лично интервюта с известни индийски политици и дипломати, не 



без значение и непосредствената му работа в индийското посолство в България 

през 1994-2002 г., работата му като съветник в МВнР (2002-2008) и участието му в 

правителствена делегация на Република България по време на посещението й в 

Индия през 2007 г. 

Както казахме, това е първо по рода си изследване у нас, а вероятно и в 

Източна Европа, в което толкова задълбочено се анализират най-важните 

принципи, ценности, правила и направления във външната политика на Индия след 

края на „студената война”. Дисертацията очертава и онова, което може да наречем 

философията на управляващите за значението на Индия в рамките на целия 

азиатски континент и за нейния статут като велика сила в Азия и в света. 

Владимир Бубняк успява да проследи внимателно политическото, 

моралното и емоционалното узряване и движение на Индия, от една страна, и на 

САЩ, от друга страна, към осмисляне на необходимостта от промяна в характера 

на двустранните отношения при новите обективни условия в средата на 90-те 

години на ХХ век, към определяне на съответните национални и стратегически 

интереси на двете големи държави и на първите двустранни документи, които 

определят перспективите на диалога. 

Дисертантът проучва задълбочено фактите и събитията, а също така 

проблемите и противоречията, които характеризират първия етап от 

установяването на зряло стратегическо партньорство между Индия и САЩ от края 

на 90-те години на ХХ век и в началото на ХХІ век. Той описва формите, методите 

и специфичните прийоми на дипломации на двете страни в процеса на това 

установяване, без да пренебрегне и обстоятелството, че именно през този период се 

формират и най-сериозните противоречия в техните взаимоотношения. 

Важен интерес представлява и онази част от дисертацията, в която 

Владимир Бубняк анализира постоянната полемика, която се води в средите на 

политическите елити на Индия и САЩ по въпросите на предстоящия и на 

развиващия се диалог „Индия-САЩ”. 

Подробно и вещо се изучава и анализира всеки елемент от двустранния 

стратегически диалог, в това число по въпросите на ядрената политика, отбраната и 

търговията с оръжие, сигурността в регионите на азиатския континент. Сред 



изучените теми са и проблемите на стратегическото сътрудничество на Индия с 

НАТО, в рамките на което Индия сътрудничи със САЩ в т.нар. „война срещу 

тероризма”, политиката на баланс между стратегическо сътрудничество с Китай, 

Русия и ШОС и т.н. 

Дисертацията разкрива и систематизира най-новата история на индийската 

политика с глобално значение – балансираната политика в Азия със съседи и 

велики сили; запазване на периметрите на самостоятелност във външната 

политика, съчетано с партньорство със САЩ; приемане на първия план за действие 

(Action Plan) за постигане на решения на проблемите, свързани с енергийните 

източници, първият Separation Plan на Индия, с който тя разделя гражданския ядрен 

потенциал от военния и т.н. 

От една страна, тази дисертацията се отличава с необходимата научна 

задълбоченост и аналитичност, а от друга страна, със сравнителна историчност, 

което я прави полезна не само за учени-политолози и историци, но и за работещи в 

областта на дипломацията. 

Към казаното трябва да добавя, че дисертантът има десет публикации (на 

български и английски), отпечатани и приети за печат, по темата на своята 

дисертация. Някои от тези публикации, например „Индия и Европейският съюз”, 

„Взаимоотношенията между България и Индия – история, състояние и 

перспективи”, представляват сериозен принос в областта на изследването на 

индийската външна политика. Не бива да пренебрегваме и сборника със статии под 

надслов „Индия и съвременният свят”, чийто редактор е Владимир Бубняк. 

Авторефератът на дисертацията е изготвен при спазване на съответните 

изисквания и поради това може да бъде приет като надлежно изготвен от страна на 

дисертанта. 

Обширната библиография, посочена в края на дисертацията, ни убеждава в 

дълбоко познаване на изворите и литературата по въпроса. 

Накрая отново ще подчертая, че днешна Азия е уникален по своите 

природни, демографски и икономически възможности континент. Днес азиатците, 

в това число и индийците, категорично експонират своите претенции за световно 

лидерство в социално-икономическия живот на планетата. Западът трябва да се 



съобразява с това, като най-добрата форма за подобно „съобразяване” е диалогът и 

сътрудничеството. Едно от средствата за моделиране на това сътрудничество е 

дипломацията, правилното развитие на политическите процеси – прехода към 

либерално-демократичен модел на развитие с продължаващото развитие на 

традиционните културни и обществени ценности, създаване на нови критерии за 

международна активност. 

За това ни подсеща дисертацията на Владимир Бубняк, която оценявам 

безапелационно като приносна, аналитична и логически построена. 

Това ми дава основание да помоля уважаемите членове на научното жури да 

присъдят на г-н Владимир Зиновиев Бубняк образователната и научна степен 

„доктор”. 

 

 

София, 27 март 2012 г. 

 

 

 

Проф. дфн Александър Федотов 

 


