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1. Актуалност и значимост на разработвания проблем 

Дисертацията като цяло е свързана с регион като Азия, чиято роля в глобалната 

геополитика и сигурност ще нарастват с процеса на промяна на съотношението на 

силите от досегашното няколко вековно доминиране на Запада към Евразийска 

доминация. Предходните глобални институции от типа на Г-7 ерозират, но са възход 

нови институции от типа на ШОС, които обединяват около Китай, Индия и Русия и пр.. 

В същото време в рамките на азиатския регион се обособява аналогът на европейските 



Балкани, които „балканизират“ или са източникът на най-голямо количество конфликти 

и несигурност на съответния континент. Азиатските „Балкани“ обаче се намират на 

един придобиващ водеща роля днес и утре континент, в който има пет ядрени сили, 

усилено върви въоръжаване. Каквито и да е глобални прогнози в разгръщащия се 

мултиполярен и все по-протекционистки свят не са възможни без яснота за ставащото 

там. 

Изследването идва на една недостатъчно разорана в нашата научна литература 

територия. Известна е липсата на достатъчно  разработки у нас за азиатския регион, 

който се превръща постепенно в център на световната икономика, политика, сигурност. 

Има отделни изследователи у нас, занимаващи се с Китай, но съвсем несързамерно със 

значението на тази страна и на целия азиатски регион, особено на този регион, който е 

дефиниран като Южна Азия. В случая става дума за проблем, имащ значение за 

глобалната, а от тук и за нашата сигурност и бъдеще. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Методологически дисертацията се опира на идеята за интердисциплинарност на 

изследването, но доминират конфликтологическия и геополитическия подход. Ерол 

Буюклиев последователно прокарва идеята, че конфликтите в Южна Азия не са само 

регионален феномен, а както от гледна точка на факторите, които ги обуславят, така и 

по своите следствия имат глобални геополитически измерения, което прави тяхното 

изследване значимо и за нас.  

Специално следва да се подчертае, че за качеството на изследването допринася 

стремежът на неговия автор за ясно дефиниране на основните категории, за теоретична 

концептуализация на многобройните регионални емпирични факти. В това отношение 

положително може да се оцени неговото съсредоточване върху две основни категории. 

Първата от тях е “регион“, която той анализира в контекста на сложното и променящо 

се взаимодействие между процесите на глобализация и регионализация, протичащи 

през последните години. Регионът е дефиниран чрез целия комплекс от географски, 

териториални, социално-икономически, демографски, политически, исторически и 

културни характеристики, които го обособяват относително като някакво системно 

цяло. 

Втората основна категория, която той се опитва да проблематизира е „конфликт“, 

традиционно свързвана с отношенията между определени субекти, на която той 

придава системен характер, свързвайки я с отношения между системи, които очевидно 

имат и субектен характер, тъй като притежават определени интереси. Дефинира ясно 



тези системи, представяни на първо място от определени държави в съответния регион, 

но и чрез външни участници в конфликтните отношения. Обосновава добре своя обект 

на изследване чрез регионалното обособяване на страните-членки на СААРК – 

Асоциацията за регионално сътрудничество в Южна Азия, създадена през 1985 г. по 

инициатива на Бангладеш и включваща Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, 

Малдивите, Непал, Пакистан и Шри Ланка. Привежда аргументи за тяхното регионално 

обособяване, свързано с географски, исторически, етнически фактори. Обосновава се 

убедително защо конфликтите в тях произтичат на много различни равнища не само 

между държавите като системи, но и между най-различни социални групи  и частни 

субекти. Тенденциите на приватизация на сигурността през последните десетилетия 

силно усложняват конфликтните процеси и раждат допълнително несигурност. 

Същевременно в условията на засилваща се мултиполярна битка водещите глобални и 

регионални сили като Китай, САЩ, Русия, ЕС, Япония, Иран, Турция и Израел 

започват да използват и да стимулират едни или други конфликти, да застават зад едни 

или други участници в тях с цел реализация на своите геополитически интереси. 

 Буюклиев правилно се ориентира към идентифициране не само на участниците на 

различни равнища на конфликтите, но и към разграничението на типовете конфликти в 

Южна Азия. При това става дума за класифицирането им не по един основен признак, а  

на основата на различни критерии – конфликтите за територия, трансграничният 

тероризъм, конфликтите за природни ресурси, конфликтите, свързани с миграцията и 

бежнаците, националистични и религиозни конфликти, идеологически конфликти, 

латентни и ескалиращи конфликти. Според субектите, участващи в тях правилно се 

обособяват конфликтите на различни равнища – на най-високо равнище са тези, които 

са резултат на глобалните геополитически разделения; след това свързаните с 

отношенията между държавите в региона; а после са вътрешнополитически конфликти 

и борещи се за власт различни недържавни организации. Авторът навсякъде добре 

показва многофакторността, обуславяща процесите в Югоизточна Азия и особено 

фактът, че тя се засилва в контекста на намаляващата роля на една или няколко големи 

сили, играли и играещи стабилизираща роля в световната система на предходни етапи. 

Всичко това служи като основа за анализ на регионалната несигурност на Южна 

Азия и нейните нарастващи надрегионални геополитически следствия и тенденции. 

Като цяло идеята е, че живеем в свят, в който имаме нарастваща секюритизация на 

всички сфери на нашия живот, но тези процеси се проявяват особено отчетливо в този 

регион. Добре е очертана ролята на отделните държави за различните видове 



несигурност и ескалация на конфликти, както и нарастващото значение на 

конкуренцията за ресурси и екологически, технологически, цивилизационни фактори в 

тези процеси. Това е предпоставка за изводите за все по-тревожни тенденции, които 

изискват алтернативни политики на интеграция и деескалация, както и съответни 

наднационални организации, които да реагират успешно на засилващата се 

несигурност.  

Позитивно следва да се оцени и използването от автора на трите аналитични 

конструкта “Case study“, насочени към анализ на негативните последици от 

конфликтите, особено за Европа и България, където най-видимото досегашно тяхно 

проявление е миграцията. Много добре е показано характерното за глобалната епоха и 

мрежовите отношения заличаване на границите между регионални и глобални рискове, 

бързият преход от едните към другите. Именно това стои в основата и на обосновката 

на ролята на извършващите се в Южна Азия процеси за глобалното равнище на 

сигурност, включително и за това, което става и ще става в Европа, където 

мигрантските потоци и преносът на несигурност са удар по процеса на интеграция и 

фактор за възход на националистически и популистки сили. 

 Дисертантът е апробирал своето дисертационно изследване на множество 

национални и междунарони научни форуми, което се вижда добре и от факта, че по 

темата на дисертацията имаме публикувани много повече от изискуемите и срещаните 

при докторантурите работи – общо 15. Буюклиев демонстрира висока информираност, 

което се вижда и от огромния брой литературни източници – дисертацията е от 177 

страници, а за написването й са ползвани 233 литературни източника, от които 193 на 

латиница. 

3. Критични бележки 

Можеше допълнително да се анализира противоречието, проявяващо се в това, че   

Южна Азия е губещ след студената война  регион, което го прави силно конфликтен, а 

същевременно е изключително успешен икономически, с много по-добри 

икономически резултати от България - най-интензивно развиващата се икономическа 

зона в света, с очакван ръст от 7.6% за 2018 г. Как едното се съчетава с другото и какви 

са перспективите, които следват от това успешно икономическо развитие за 

сигурността? 

Авторът се опитва да вкара своето изследване в рамките на концептуална рамка 

свързана с популярната през 1980-те и 1990-те години идея за това, че живеем в 

постмодерна епоха. Тази идея обаче бе подложена след това на множество разнородни 



критики. А това как ще дефинираме най-общите характеристики на глобалната система 

– дали като „постмодерност“ или например „неолиберален капитализъм“, „преход от

монополярен към мултиполярен свят“, „от американска към китайска хегемония“ има 

важни следствия за по-конкретния анализ.  

Можеше в по-висока степен да се отчетат най-новите тенденции, появили се силно 

след идването на Тръмп като президент с неговите лозунги „Америка първа“ и 

нарастващите прояви на протекционизъм, изграждане на стени, национализъм, 

самозатваряне, движение от глобализация към деглобализация, „нова студена война“, 

„хибридна война“, формирането на нови геополитически съюзи и следствията от това 

за този регион. 

4. Заключение

Въз основа на изложените констатации считам, че дисертационният труд на 

докторанта Ерол Салиев Буюклиев отговаря на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и може да му бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 9.1. 

„Национална сигурност“, научна специалност „Военнополитически проблеми на 

сигурността“. 

5. Оценка на дисертационния труд

Давам висока оценка на извършеното от автора и препоръчвам на членовете на 

журито да гласуват положително за даването на образователната и научна степен 

„доктор“ на Ерол Салиев Буюклиев. 

11 юни 2018 

 чл.-кор. проф.д.ф.н. Васил Проданов 


