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Избраната тема за индивидуално научно изследване предоставя възможност за
проучване и анализиране на изключително релевантен и актуален проблем в областта
на европейската интеграция – енергийната сигурност на Европейския съюз със
специално фокусиране върху ролята на Черноморския регион като един от нейните
сълбове.
Основните цели на подготвеното изследване са:
 Да акцентира върху актуалността и значимостта на въпросите на
енергийната сигурност на глобално и регионално ниво;
 Да разгледа предизвикателствата пред енергийната сигурност на ЕС;
 Да изследва потенциалните възможности на Черноморския регион като
стълб на енергийната сигурност на ЕС;
 Да открои отделните национални стратегии на черноморските страни за
осигуряване на енергийни ресурси;
 Да анализира позитивните и негативните измерения на новия статут на
България и породените от него специфични отговорности.
Еволюцията на енергийната проблематика през последните години поставя
сериозен акцент върху разглеждането на енергетиката не просто като стратегически
стопански бранш, който може да се управлява съобразно с обичайните икономически
механизми и инструменти. Основните детерминанти в енергийната сфера се явяват не
пазарните закономерности, а външнополитическите връзки и фундаменталните
изисквания на националната сигурност на всяка страна. Именно по тази причина
изследването е ориентирано към разглеждане на енергийните проблеми на глобално,
регионално и национално ниво през призмата на международните отношения и
външната политика.
Проектът е насочен към постигане на следните резултати:
 Подготвяне на монографичен труд по изложените проблеми, който да има не
само научна стойност, но и да бъде използван в процеса на обучение на студенти от
редица специалности по дисциплини, насочени към проблемите на европейската
интеграция.
 Популяризиране на проблема в неговите научно-изследователски измерения
сред по-голям кръг читатели, включително и сред непрофесионална аудитория.
 В по-широк приложен план изводите от изследването да помогнат за
активизиране и рационализиране на публичния дебат по въпросите за енергийната
сигурност.
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