
С Т А Н О В И Щ Е 
от проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова 

член на научно жури за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор”  
на основание Заповед № 1039/02.05.2018г. 
на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”. 

с кандидат: ДЕЯН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ,  

докторант на самостоятелна подготовка в научна област 3. Социални, 
стопански и правни науки,  професионално направление 3.6 „Право”, 

научна специалност „Международно право и международни 
отношения”, 

автор на дисертационен труд на тема: 
 „ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН” 
 

Данни за дисертацията: Дисертационният труд отговаря на изискванията 
към подобни научни изследвания. Той е с обем от 196 стандартни страници и 

се състои от увод, три глави, заключение и библиография. В посочената 
използвана и цитирана литерура, която съдържа 146 заглавия на български, 

руски и английски езици са включени документи, статии и монографии, 

които дават широка професионална основа за направения в дисертационния 
труд анализ. Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни 
параграфи, като в края на всяка глава са направени конкретни изводи.  

Актуалност и значимост на темата: В енергийния 21 век политическата 
характеристика на международните отношения в регионалните и глобалните 
процеси преминават изцяло в контекста на битката за местонаходища, 
транзитни коридори и е достатъчно устойчиво ситуарина на енергийните 
пазари. Докторантът убедително доказва, че Черноморският регион  е 
своеобразен център на политическо, икономическо и военностратегическо 
противопоставяне, основаващо се на битката за енергийни ресурси.. 



Целият текст на дисертационния труд показва добрата осведоменост 
на Деян Зимитров по темата. Научното изследване има не само завършен 
вид, но е и с висока практическа значимост. Анализираните от докторанта 
документи, както и добре обоснованата концептуална рамка дават ясна 
представа за участниците, акцентите и механизмите на политики в 
Черноморския регион. 

 

Научни приноси: Дисертационният труд съдържа научни резултати, 

които имат приносен характер. Представено е научен труд, който изследва 
многовекторния и сложен механизъм на генезиса и развитието на 
енергийните политики на ЕС в Черноморския регион. Това е добър опит да се 
разшири и задълбочи анализът на един от най-важните области за 
съществуването на европейските общества в свят, който е напълно зависим 

от енергията. Освен това постигнатите изводи в дисертационния труд 
създават възможности за ефективни препоръки, които да осигурят 
формулирането на практични подходи, които да ориентират енергийната 
политика на ЕС в Черноморския регион в положителна посока. Като принос 
може да бъде определен и обособяването на отделните етапи на формирането 
на енергийната политика на ЕС, както и добрият анализ на правните 
параметри на дейност в изследваната област. Представени са и алтернативи 

за бъдещото развитие на Черноморския регион в контекста на енергийните 
политики на ЕС. Правилен е изводът, че само с активно включване на 
крайбрежните държави в енергийните проекции за захранване на 
населението на държавите-членки на Съюза, ще може да се постигне 
устойчив и положителен резултат. 

 

Авторефератът, който се състои от 27 страници, пресъздава обективно 
и пълно  съдържанието на дисертационния труд. 

 



Заключение. В качеството ми на научен ръководител и член на 
научното жури по чл. 9 от ЗРАСРБ давам положителна оценка на 
дисертационния труд на Деян Димитров в откритата процедура за публична 
защита и изразявам мнение, че трудът отговаря на изискванията на чл. 6 (3) 
от Закона за развитие на академичния състав в Република България и на чл. 
27 от Правилника за прилагането му и се явява необходимата основа за 
присъждане на Деян Димитров на образователната и научна степен „доктор“ 
в  научна област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 
направление 3.6 „Право”, научна специалност „Международно право и 
международни отношения” 

 

31 август 2018 г.     проф. д. ик. н. Нина Дюлгерова 
 
 
 
 

 


