СТАНОВИЩЕ
за дисертационния труд
на СТАНИСЛАВ БОРИСОВ БАЧЕВ
на тема:
„ОТНОШЕНИЯТА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ - РУСИЯ - ПОЛИТИКА И
ЕНЕРГЕТИКА В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК”
за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”
от доц. д-р Георги Чанков Георгиев

Дисертационният труд отговаря на формалните изисквания за присъждане
на степента доктор по Политология: 160 стр., солидна библиография от
монографии, статии, официални документи и публикации в средствата за
масова информация на български, английски, немски, руски и др. езици.
Разработеният в дисертационния труд проблем е актуален и значим:
предвид усложнените отношения между ЕС (в чийто състав е България) и
Русия, съобразяването с изводите в дисертацията било от голяма полза за
решаване на практическите задачи пред българската външна политика.
Към момента на публикуване на дисертационния труд основните
положения в него не са загубили своята валидност.
Сред множественото достойнства на изследването бих откроил основните:
-
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натрупване на експертиза в изключително актуалната тема за отношенията
между ЕС и Русия, особено напрегнати с последните 4 години.

- Ясно формулиране на целта и задачите на изследването;
- Oпит за цялостен анализ на „политическата и енергийната дихотомия“
ЕС-Русия, с формулиране на сценарии за развитието на двустранните
отношения, като тук медийната среда в България усложнява задачата с
множеството повърхностни „анализи“, в т.ч. за политическа употреба;
- Поставяне на анализа на отношенията ЕС – Русия на правилна методична
основа, а именно върху постановките на политическия реализъм;
- Стремеж за обективно изясняване на фактите и мотивацията на
участниците в геополитическия сблъсък в буферната зона между ЕС и
Русия;
- Стремеж за обективно изясняване на ролята на източноевропейските
страни-членки в оформянето на общата политика на ЕС спрямо Русия;
- Обективна оценка за същността и резултатите на Източното партньорство
като най-мащабна външнополитическа инициатива на ЕС, насочена към
съседните страни в Източна Европа;
- Ясна и точна съдържателна структура, отговаряща на заглавието и целите
на разработката;
- Ясен и точен изказ, без залитане в псевдонаучност чрез безкритично
използване на чуждици;
- Придържане към правилата на научната етика и самостоятелност при
работата, в т.ч. при заявяването на основните приноси;
- Стремеж към внасяне и обосноваване на нови формулировки (виж
Претенции за научни приноси), улесняващи анализа;
- Практическа приложимост на резултатите;

Авторефератът вярно и точно отразява дисертационния труд, като
заключението би могла да бъде и по-сбито.
Към слабостите, които са неизбежни при всяка обемна научна разработка,
могат да се отнесат следните:
- Теоретичната обосновка, тезата и хипотезите на разработката, макар и
включени в увода, не са изведени отчетливо (за разлика от целта, обекта
и задачите);
- В заключението трудно се откроява конкретен модел на бъдещите
отношения между ЕС и Русия, което затруднява защитата на
претенцията за прогностичен характер (сценарии);
- На места са допуснати емоционално натоварени определения, което
придава на определени откъси публицистично звучене и предизвиква
съмнения в безпристрастността на нализа.
Препоръки:
- Доколкото темата засяга пряко България, би било желателно в будещи
разработки авторът да доразвие темата от гледна точка на българските
интереси и позиции;
Въпроси, свързани с посочените слабости:
- Как най-точно могат да бъдат формулирани тезата и хипотезите на
разработката?
- Как изглежда най-вероятният средносрочен сценарий за развитието
на отношенията с Русия, в т.ч. във финансовата и търговската области
и по отношение на сигурността?
Приносите са ясно определени и са с подчертана практическа
приложимост. При повече научна смелост и настойчивост в бъдещи

разработки авторът би могъл да защити претенцията си за авторство при
обогатяване на научния и понятиен апарат. В заключение бих обобщил, че
Станислав Бачев представя докторат по актуална тема с голяма
информационна и аналитична стойност и научно-приложни резултати,
отговарящи на изискванията за докторска степен по Политология.
Гласувам за нейното присъждане.

София, 30.04.2018

Доц. д-р Георги Чанков

