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1. Кратки биографични данни за докторанта

Справката за биографичните данни на кандидата представя основните 
акценти в неговото житейска и академична дейност. 

Посочени са етапите на образователното му развитие (две магистърски 
програми –   по съвременна история в СУ и по европейска интеграция в НБУ), 
както и редица други обучения, специализации и участия в международни проекти.
Данните за професионалната му кариера свидетелстват за целенасочени интереси 
в областта на международната дейност, военно-стратегическите изследвания и 
геополитиката като автор, редактор  или координатор  на проекти по същата или 
сходна проблематика. 

Лекторско-преподавателската му дейност в семинари и летни 
университети, както и докторантската му подготовка в Катедрата по нова и 
съвременна история в Историческия факултет на СУ  „Св. Климент Охридски” 
също е свързана с взаимовръзката между геополитиката и икономиката, по-
специално в енергийната сфера.

2. Актуалност на тематиката. Предмет на дисертационния труд
Основната заслуга на дисертационния труд се състои в това, че той се 

съсредоточава върху възможността за изследване и систематизиране на 
проблематиката, свързана с ролята и мястото на Каспийския регион в рамките на 
европейската енергийна система. А това са роля и място, получили особено силно 
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изявена актуалност след дълбоките геополитически промени от началото на 90-те 
години насам. 

Предмет на  изследването представлява анализа на проблемите  в 
енергийния сектор, присъщи на този регион и въвличащи в тяхното решаване 
както кавказките държави, така и редица други заинтересовани влиятелни фактори.  
Дисертантът, очертавайки като два основни обекта на интереса си каспийските 
енергийни ресурси (в контекста на геополитическите борби около тях) и 
европейската енергийна сигурност, определя като предмет на изследването си 
„различните модели на съперничество и сътрудничество между  каспийските 
държави, мултинационалните компании и световните геополитически центрове на 
силата в хода на борбата за контрол върху  експлоатацията и преноса на 
енергоресурсите на Казахстан, Азърбайджан и Туркменистан.”

Основната цел на изследването – разкриване на геополитическата роля на 
каспийските енергоресурси и влиянието им върху  енергийната сигурност на ЕС – е 
сполучливо разчленена и аргументирано защитена. Разчленяването й помага за по-
доброто разбиране на сложността на проблема, а защитата й отразява както 
обективната действителност, така и позициите на автора.

3. Познаване на проблема и методика на изследването
Дисертационният труд свидетелства за задълбочено познаване от страна на 

докторанта Пламен Петров на предмета на неговото изследване. Своите обширни 
познания и своите тези той успешно  е организирал и защитил благодарение на 
умелото използване на различни методи, подходи и способи, които, най-общо 
казано, съчетават геополитиката с комплексно-системния подход, включващ в себе 
си редица логически методи като анализ, синтез, индукция, дедукция, компаративен 
и хронологичен подход и т.н.

4. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносни моменти
Предложената за оценка работа се състои от увод, пет глави и заключение. 

Като се има предвид, че уводът и заключението по дефиниция и по традиция 
изпълняват задачата да въведат темата и съответно да обобщят резултатите от 
нейната разработка, петте глави са посветени на: първа глава - динамиката на 
европейската енергийна сигурност; втора глава - историята на каспийския 
нефтодобив; трета глава - целите и ресурсите на участниците в каспийските 
енергийни взаимоотношения; четвърта глава - юридическия статут на Каспийско 
море; пета глава - маршрути за износ на каспийския нефт и газ. 

Общото впечатление от съдържанието на тези пет глави е, че те са 
разработени обстойно, задълбочено и компетентно. Всяка една от тях носи 
отпечатъка на общото, характерно за всяка от разглежданите кавказки и прилежащи 
държави, както и спецификата, която несъмнено мотивира и определя участието и 
поведението им в сложните геополитически взаимоотношения. Сполучливо са 
откроени и оценени мястото и ролята на извънкавказките  играчи, като фактори, 
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стимулиращи или забавящи развитието на кавказкото енергийно сътрудничество 
или противопоставяне. Става дума за съседни държави, далечни перспективни 
партньори и велики сили. Не са пропуснати и действията на мултинационалните 
компании. Особено съществено място е отделено на Европейския съюз като 
значителен партньор, връзките с който са от взаимен интерес. 

   

Научните и практико-приложните приносни моменти в дисертационния 
труд следва да се разглеждат и оценяват преди всичко в светлината на 
изключителната актуалност на темата, задълбоченото познаване на проблематиката 
и компетентното открояване на проблеми, които със своята научно-академична 
стойност могат да послужат като основа и ориентир  за предприемане на конкретни 
действия  и решаване на практически задачи. В основни линии (и тук изразявам 
пълно съгласие с автора) те се свеждат до следното: за първи път е направен опит за 
цялостно изследване на всички възможни алтернативи за износ на каспийските 
енергийни ресурси; чрез разкриване на преплитането и взаимозависимостта между 
каспийската и черноморската тръбопроводни системи се аргументира тезата за 
наличието на Каспийско-черноморска геоенергийна зона; въвежда се  понятието 
”геополитическа сложност на нефтено-газовите находища”, като се дефинират и 
пет критерия за нейното идентифициране и управление.

5. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта
 Наред с дисертационния  труд докторантът е представил и списък с 17 
научни публикации по темата на своя труд. Една от тях е под печат и една – в 
Интернет. С публикациите си той не само е покрил изискванията за участие в 
процедурата, но и е доказал подчертания си интерес към темата на дисертацията. 
Всички те засягат различни аспекти както на състоянието и развитието на 
кавказките енергийни взаимоотношения, така и на енергийната проблематика 
въобще, включително и  (за съжаление в ограничен мащаб) позициите на България 
по тези въпроси. Публикациите са преимуществено статии и доклади, поместени в 
наши и чуждестранни издания. 

Личните позиции на докторанта в дисертационното изследване са добре 
изразени. Солидното познаване на третираната проблематика му  е позволило не 
само да опише, тоест, да покаже състоянието и развитието на темата в нейната 
широта и всеобхватност, но и компетентно да открои процесите, свързани или 
произтичащи от мястото и ролята на енергетиката във всяка национална политика, а 
в случая, по-специално, за каспийските перспективи на европейската енергийна 
сигурност. В този смисъл както идентифицирането на проблемите, така и тяхното 
задълбочено третиране и логично произтичащите от него приносни моменти, са 
негова лична заслуга.

8. Препоръки и критични бележки
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Както към всяко научно изследване или друг вид академична дейност, плод на 
интелектуално усилие, така и в този случай могат да бъдат отправени критични 
бележки и препоръки, целящи неговото подобряване. В конкретния случай те са 
именно препоръки, защото не може са се говори за погрешна трактовка на темата 
или неверни изводи. Това, което следва да се препоръча на докторанта Пламен 
Петров, особено в случай на издаване на труда, е внимателна редакция  с оглед 
избягване на някои повторения както в буквален смисъл, така и по дух, както и 
засилване на съществените акценти в работата за сметка на по-маловажните 
подробности. Тази редакция би следвало да върви по посока на засилване на строго 
научния академичен и аналитичен характер на изложението за сметка на някои 
публистично-журналистически словесни обрати и фактологични детайли в него. 
Добре би било да се открои кратко, но по-отчетливо и позицията на България  по 
някои основни тези в разработката, което би отговаряло на обстоятелството, че 
български изследовател разглежда и проучва третираната проблематика. Всички 
тези препоръки обаче не променят несъмнено благоприятната и положителна 
оценка за дисертационния труд, който напълно съответства на избраната тема и 
сполучливо решава поставената научна задача.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисертационният труд съдържа научни и научно-приложни резултати, които 
отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 
Република България (ЗРАСРБ) и  Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Предвид 
гореизложеното, убедено изразявам положителна оценка на предложеното 
изследване, представено от рецензирания дисертационен труд и приложените 
публикации по неговата тема и предлагам на почитаемото научно жури да 
присъди образователната и научна степен „доктор” на Пламен Димитров 
Петров, докторант в Катедра „Нова и съвременна история” на Историческия 
факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
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