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Данни за дисертацията: Дисертационният труд е представен във вид и 
обем, съответстващи на изискванията към подобни научни продукти. Той е с 
обем 178 страници и се състои от увод, изложение в три глави, заключение и 
списък с използвана литература и източници. Съдържанието на всяка от 
главите е разпределено в отделни параграфи, като в края на всяка глава са 
направени конкретни изводи. Списъкът с използваните литературни 
източници се състои от 45 заглавия на монографии и статии на български, 
английски и руски езици, както и 180 публикации от средствата за масова 
информация на английски, руски, украински, немски, испански и български 
езици. Авторите и изследванията, които се използват и анализират в 
дисертацията свидетелстват за добрата научна осведоменост на докторанта 
по изследваната от нето тема. 

Актуалност и значимост на темата: Дисертацията на Светослав Бачев 

е посветена на актуална за съвременния свят тема. В енергийния 21 век 

проблемите, свързани с политическите измерения на енергийната структура 

и диферсификационните проекти в регионален и глобален план очертават 

геополитическите контури и акценти на международните процеси. Особена 

значимост в глобалния свят имат отношенията между ЕС и Русия, които 

оказват съществено влияние върху развитието на обществата в големия 

Черноморски регион. 

Добро впечатление прави свободата, с която докторантът прилага 

различни научни методи, за да аргументира всяка своя теза в отделните глави 

на дисертационния труд. Положителен елемент от изследването е вътрешната 

логика на анализа, която се проявява в естественото развитие на темите в 

параграфите и главите на дисертационния труд. В заключението е 



представена концепцията и цялостната оценка на докторанта. Очертавайки 

всестранната дихотомия, която трудно може да бъде елиминирана с 

политически средства между ЕС и Русия, Светослав Бачев дава обективна и 

прецизна картина на сложните и динамични отношения най-вече в 

енергийната област, в която битката за енергийния пазар на Европейския 

съюз е безмилостна.  

Научни приноси: Дисертационният труд съдържа научни резултати, 

които имат приносен характер. Не може да бъде подминато обстоятелството, 

че Станислав Бачев базира своето изследване върху богат, непознат за 

българската аудитория изследователски и документален материал.. 

Докторантът показва много добри възможности за изследване на проблемите, 

което му позволява да формулира два термина „вълна” и „фактор на 

стратегическия интерес”.Логично и аргументирано дисертанта обосновава 

тяхното прилагане в двете основни теми, които анализира – Цветните 

революции и геоенергийната парадигма в отношенията ЕС-Русия. Терминът 

„вълна” има своята обоснована обвързаност с формулирането на нов период 

в двустранните отношения, който се фокусира върху процеса Първа 

вълна(Цветни революции) – Втора вълна (Украинска криза). Другият термин, 

който се въвежда в дисертационния труд,  „фактор на стратегическия 

интерес” естествено се превръща в част от терминологията на  

геоенергетиката и геополитиката. Безусловно и безапелационно звучи  

изведеният от Станислав Бачев извод. „Неговата особеност е в способността 

и възможността на субекта да се жертва временно или частично 

икономическата изгода, с цел постигане на кратко и средносрочни 

стратегически цели.” (\автореферат, с. 38) 

Критични бележки и препоръки. Докторантът показва добро 

познаване на източниците и литературата по темата на дисертационния труд. 

Самият факт, че въвежда термини, които са с висока практическа стойност, 

дават основание да се препоръча на Станислав Бачев да продължи 

изследването то темите. Самият факт, че както цветните революции, така и 



енергийната битка продължват да бъдат част от съвременните проблеми, е 

сериозен аргумент в тази посока. 

Публикации: Станислав Бачев има три статии по различни аспекти от 

дисертационния труд, две от които са на английски език. 

Авторефератът, който се състои от 39 страници, пресъздава обективно 

и пълно  съдържанието на дисертационния труд. 

Заключение; Като научен ръководител на Станислав Бачев мога да 

отбележа, че той се е справил отлично с разработвания от него самостоятелен 

дисертационен труд. Това ми дава основание да препоръчам на уважаемите 

членове на научното жури да гласуват за присъждавето на докторанта 

Станислав Бачев на образователната и научната степен  «Доктор», в научна 

област: Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 

3.3. Политически науки, 
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