
СТАНОВИЩЕ

за дисертацията на ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

на тема “Каспийските перспективи на европейската 

енергийна сигурност”

за присъждане на образователната и научнато степен 

“ДОКТОР”

Представената за защита дисертация на Пламен Димитров е 

посветена на актуална, твърде важна тема за съвременната история на 

света и на ред други научни направления, тъй като по характер тя е 

интердисциплинарна. 

Обект на изследването са каспийските енергийни ресурси, 

геополитическата борба около тяхната разработка и производство, 

пътищата за експорт и новите аспекти на европейската енергийна 

сигурност. Поставените в дисертацията цели и задачи изискват 

широка информираност, умение за анализ на факти и събития, анализ 

на документи и политически решения и много други детайли, с които 

авторът се справя много добре. Той ползва множество източници от 

най-различен характер, които позволяват успешно да защити своите 

концепции и изводи.

Общата структура на дисертацията е определена от принципите 

на  историческата последователност и обективния стремеж за 

систематизираност на изложението. В отделни глави обаче се 

наблюдава прекалена раздробеност на подзаглавия в 

журналистически стил. 



След кратко историческо въведение, дисертацията на Пл. 

Димитров анализира проблемите на съвременната европейска 

енергийна сигурност, за която се дават политически и икономически 

оценки. Цялостното изследване впечатлява с дълбочина, с множество 

факти за световни компании, за нюансите в политиката на отделните 

държави от Каспийския регион, за техните взаимоотношения и цели, 

за промените в решенията на правителствата и водещите политически 

личности. В изложението се въвеждат  нови факти, нови класификации 

и определения с политически и икономически характер. Всички тези 

достойнства на изследването определят научните приноси на 

дисертацията. Приемам определените от автора приноси, но смятам, 

че трябва да се отбележи и принос към изследването на политиката на 

режимите в Туркменистан, Азербайджан и Казахстан в най-ново 

време, в която се проявяват и регионалните политически цели на 

съответните държави. Второ, в дисертацията Пл. Димитров изследва 

проблемите на геополитика, макар и по примера на един регион и на 

неговите богатства. Той води ивтересна полемика, отразява 

дискусията между други автори и всичко това също е достойнство на 

неговата дисертация. 

Забелязвам обаче първо, нетрадиционно изписване на 

библиографията. А правилата изискват да се посочат първо документи 

и официални анализи или правителствени издания, след това статии и 

студии, публикувани материали в ежедневната преса и в интернет. 

Второ, текстът не е отпечатан по стандарт, което означава много 

повече страници за самата дисертация. 



В заключение ще обобщя, че предвид високите научни качества 

на дисертацията, предвид нейното богатство на факти и анализи, на 

различни становища и изразеното лично мнение на автора, както и 

важните геополитически заключения, изказвам своето пълно 

убеждение, че на ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ  трябва да бъде 

присъдена ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА СТЕПЕН “ДОКТОР”.

София, 7 март 2012 г.

      Автор на 

становище: . .. . . . . . . . . . . 

       (проф. д.и.н. Хр. Мирчева)


