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Дисертационният труд на Пламен Димитров е посветен на един 

проблем, който наистина е съвсем съвременен, всъщност той е част от т. 

нар. текуща история, при която не важи изискването да се анализират 

процеси, които са завършили във времето. Започвам с темата на 

дисертацията, тъй като изборът й показва както нагласите, така и научните 

качества на кандидата за получаване на образователната и научна степен 

„доктор по история”. В случая с темата на Пламен Димитров става дума за 

изключително актуален за съвременна Европа проблем, каквато е 

енергийната сигурност, пречупена през възможностите за политиката на 

една или друга държава или групи от държави да си осигурят или да не си 

осигурят подобна сигурност за сметка на каспийските енергийни ресурси. 

Фактът, че Пламен Димитров е избрал толкова сложен проблем, който се 

развива и променя постоянно във времето, показва неговата зрелост и 

задълбочената му предварителна подготовка. Започвам рецензията си с това 

твърдение още в началото, тъй като познавам Пламен Димитров от времето 

на неговото следване, била съм научна ръководителка на дипломната му 
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работа и съм  следила неговия сложен и разностранен път на изследвател на 

различни проблеми от съвременната история на евразийското пространство.

Целта, която докторантът си е поставил при това свое изследване, е 

по-скоро геополитическа, отколкото чисто историческа. Тя съдържа 

изискването да проследи ролята и влиянието на каспийските енергийни 

ресурси при осигуряването на анаргийната сигурност на Европейския съюз. 

Разширфроването на тази основна цел изисква да се изпълнят няколко по-

конкретни нейни аспекти: динамиката на геополитическите събития; 

анализите на количествените и качествените показатели на каспийския нефт 

и природен газ; действията и влиянието на основните геополитически 

играчи в Каспийския регион; проследяването на основните реални и 

потенциални маршрути за износ на нефт и газ от региона; обратното 

влияние на енергийния фактор върху външнополитическите действия на 

държавите от региона и накрая, макар и не по значение, въздействието на 

енегрийния потенциал на Каспийския регион върху съдържанието на 

геополитическите понятия „Централна Евразия”, „Централна Азия”, 

„Каспийско-Черноморски регион”.

Избраната от докторанта Пламен Димитров структура на 

изследването „Каспийските перспективи на европейската енергийна 

сигурност” е реализирана в рамките на 256 машинописни страници и 

следва естествения за подобна интердисциплинарна дисертация проблемен 

подход с елементи на хронологичен елемент, характерен както за почти 

цялата втора глава „Каспийският нефт и газ – историческа слава, запаси и 

съвременен добив”, така и за началото на почти всички останали глави. 

След като е представил чисто политологичната си гледна точка за проблема 

„европейска енергийна сигурност” (в кратката първа глава), авторът 

проследява важния от гледна точка на възникването на проблема 
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исторически път на откриването и ескплоатацията на каспийските 

енергийни ресурси и изходната позиция на местните енергийни играчи – 

Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Иран и Русия. Следващите три 

глави отново имат обобщен геополитически характер, тъй като са посветени 

съответно на „каспийската геоенергийна игра”, на „юридическия статут на 

Каспийско море” и на „геометрията на експортните тръбопровди”. Тази 

структура е логична и отговаря на амбициите на Пламен Димитров да 

осъществи задълбочено изследване на променящото се значение на 

каспийския енергиен потенцал в регионалните, континенталните, 

междуконтиненталните и глобалните международни отношения.

Важно значение за цялостната оценка на дисертационния труд има 

изворовата база на изследването. Особеността на тази дисертаци по този 

показател се състои в преобладаващото място на вестникарските 

публикации и най-вече на онези, взети от различни новинарски и 

информационни интернет сайтове или сайтове на многобройните компании 

или институции, свързани с добива или пренасянето на енергийни ресурси 

от района на Каспийско море. Този род използвани от Пламен Димитров 

източници са изключително многобройни – около 300. Те са поставени и на 

първо място в списъка на използваната литература, тъй като в тази по-скоро 

политоложка дисертация интернет публикациите често играят роля на 

първостепенен изворов материал – заменят архивните документи в 

традиционните исторически изследвания. Следващият вид източници, 

използвани за написването на дисертацията, са монографиите и 

аналитичните статии, публикани в списания (повечето отново посветени на 

политологични и геополитически проблеми). Те също са многобройни – 

117, но огромната част са по-скоро статии, представящи един или друг 

аспект от сложния пъзъл на опитите да бъдат използвани в една или друга 
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посока каспийските енергийни ресурси. Монографиите, посветени на 

проблеми, близки до темата на дисертацията, се немногобройни.

Посчената изворова база представлява едновременно проблем, но и 

обяснява много от спецификите на дисертацията. Става дума за това, че 

актуалността и дори злободневността на темата на дисертацията не дава 

възможност на изследователя да опре своето изследване върху сериозни 

академични анализи, а той неминуемо се опитва да открие първичния 

материал сред огромното количество журналистически информации и 

статии, които, както добре знаем, защитават преди всичко различни 

икономически, политически или национални интереси. Подобна изворова 

база създава допълнителни трудности и най-вече изисква прилагането на 

високи критерии за критичен подход. Доколкото мога да съдя от анализите, 

осъществени от Пламен Димитров в неговата дисертация, той се е справил 

отлично с тази задача. В същото време, не може да не се отчете и видимото 

пряко влияние на журналистическите материали върху стила и изразните 

средства на дисертанта. Независимо от силния политологичен и 

журналистически патос на дисертацията Пламен Димитров демонстрира и 

достатъчно добри умения за историографски анализ на използваната 

литература.

Основание за моята положителна оценка за изследователските 

умения на Пламен Димитров ми дават неговите авторски публикации, които 

са 17 на брой, като повечето от тях са публикувани в известни български 

списания като „Международни отношения” и „Геополитика” или в 

различни сборници с публикации от международни научни конференции, в 

които е участвал младият български изследовател. Тези публикувани са от 

периода между 2003 и 2011 г., което показва от колко дълго време датират 

специалните интереси на Пламен Димитров към проблематиката, свързана 
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с енергийните ресурси на Каспийския басейн и до каква степен неговите 

изводи са били проверени в международни научни дискусии.

Интердисциплинарният характер на изследването на Пламен 

Димитров не ми позволява да направя стриктен исторически анализ на част 

от тезите в дисертацията му. Но мога да оценя умението на автора да 

използва различни подходи при анализа на опитите на различни държави от 

Капсийския басейн да се възползват от природните ресурси на региона. 

Най-силно впечатление в това отношение ми направи четвъртата глава от 

дисертацията, озаглавена „Пъзълът с юридическия статут на Каспийско 

море”. В тази относително кратка глава (26 стр.) Пламен Димитров е 

съумял да проследи промените в юридически статут на двете държави, 

прилежащи към Каспийско море, чийто брой се променя в резултат от 

разпадането на Съветския съюз и появата на нови суверенни държави върху 

неговото пространство, когато броят на прикаспийските държави достига 

пет: Русия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. В 

представянето на юридическите казуси, засягащи статута на Каспийско 

море Пламен Димитров показва добра ориентация в международните 

спогодби и тяхната прилагане, особено като се има предвид двойнственият 

характер на Каспийско море, което може да се третира както като море, така 

и като езеро. Добрият анализ на позициите на всички нови и стари държави, 

чиито интереси ги карат да отхвърлят решаването на юридическия спор, 

показва, че макар да са изминали немалко години, откакто е завършил 

историческото си образование, Пламен Димитров не е загубил качествата 

си на професионален историк-изследовател.

Няма как да не се оцени високо направеният от Пламен Димитров 

анализ на потенциалните възможности за износ на азербаджански и 

казахстански нефт от гледна точка на интересите на заинтересованите 
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страни, направена в петата глава „Геометрията на експортните 

тръбопроводи”. Важен елемент от този анализ са графиките и картите, без 

които трудно може да се разбере сложната плетеница от възможности за 

износ на нефт както за Европа, така и за Азия. За написването на тази глава, 

която е същностна за дисертацията, са необходими излючително 

задълбочени и конкретни познания за възможностите, положителните 

страни и слабостите на различните енергийни маршрути и за 

политическите стратегии на основните външни играчи в надпреварата за 

каспийския нефт. Този анализ показва достатъчно ясно причините за 

неуспеха на Запада (Съединените щати и Европейския съюз) да наложи 

построяването на тръбопроводи по дъното на Каспийско море в 

направлението Изток – Запад. А прилагането  на подобни познания в 

практиката биха спестили много време и усилия на българските политици 

при ориентирането им в сложната енергийна проблематика. Особено голямо 

значение и за България има газовият аспект на енергийния проблем, 

свързан с Каспийско море.

Специално внимание заслужава един от изводите на Пламен 

Димитров, затова бих желала да го цитирам: „Тръбопроводите не могат да 

бъдат средство за разрешаване на междудържавни или вътрешни 

политически конфликти в Каспийския регион. Точно обратното – 

наличието на добри двустранни отношения между държавите, през чиято 

територия ще мине съответният трансграничен тръбопровод, е 

задължително предварително условие за започването на неговия 

строеж” (с. 226). Този има значение не само за развитието на енергийните 

проекти до момента, а и за бъдещето на каспийските енергийни ресурси, 

особено от гледна точка на европейската енергийна сигурност.
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Пламен Димитров е формулирал пет основни приноса на своята 

дисертация. Най-голямо приложно значение има четвъртият от тях – той се 

отнася до  доказването  на невъзможността да бъде реализиран „флагманът 

на Южния газов коридор на Европейския съюз” проектът „Набуко”. 

Интересна е и неговата теза за необходимостта да се обособи обща 

Каспийско-Черноморска геоенергийна зона. Съгласна съм  и с останалите 

три, макар че, според мен, те имат по-малко значение, а именно: че е 

изследвал всички възможни алтернативи за износа на каспийски енергийни 

ресурси и че въвежда два нови термина „геополитическа сложност на 

нефтено-гозовите находища” и „проекти сиамски близнаци/тризнаци”.

Запознаването с дисертацията на Пламен Димитров, с неговия 

доказателствен материал и с направените на негова основа изводи, както и с 

многобройните му публикации по изследваната проблематика ми дава 

основание убедено  да гласувам  за присъждането на Пламен Димитров на 

образователната и научната степен „доктор по история”.

2 април 2012 г.    проф. д-р Искра Баева


