
 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

 

от професор доктор Стефан Иванов Мичев,  

катедра „Национална сигурност“ при факултет „Информационни науки” на 

Университета по библиотекознание и информационни технологии   

за дисертационния труд на Георги Стоименов Гешев 

на тема:  

„Бъдещето на силата на основните геополитически актьори  

в Югоизточна Европа“ 

представен за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ 

в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, по докторска 

програма „Военнополитически проблеми на сигурността“ 

 

 

 

 

 

 

София 

2022 г. 



 1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

           Актуалността на изследвания в дисертацията научен проблем е вън от 

съмнение. Георги Гешев специално аргументира тази актуалност: „Темата за 

силата е с непреходна актуалност в теорията и историята на 

международните отношения (дисертационен труд стр. 4)...Промяната в 

парадигмата на силата в международните отношения е обусловена от 

контекста на новата епоха и радикалната трансформация на света. Днес 

той е все по-мрежов и по-малко йерархичен или анархичен.“ (дисертационен 

труд стр. 5) 

 Постигнатите резултати в дисертационното изследване доказват, че 

докторантът познава разработките на много и сериозни автори и има  точна 

оценка за техните постижения.  

 Съдържанието на дисертационния труд съответства на темата. 

Дисертацията е структурирана в увод, три глави, общи изводи и заключение. 

 Георги Гешев сполучливо е откроил обекта и предмета на изследването, 

макар че формулировката на предмета можеше да бъде по-кратка. Представени 

са две основни цели, като едната е определена като приложна цел на 

изследването: „Приложната цел на изследването е да се определят ефективни 

подходи и критерии за формиране на стратегии, да се предложат на 

вниманието на академичната общност и на държавните институции актуални 

насоки за изработване на политики, касаещи националната сигурност.“ 



(дисертационен труд стр. 7). Постигането на тази цел смятам за най-сериозното 

постижение на Георги Гешев. 

 Използвани са подходящи методи за анализ, приложен е 

мултидисциплинарен подход, качествен контент анализ, сравнителен анализ, 

pest - анализ и swot - анализ, сценарийно планиране, case study и IDEF0 методи.  

 2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

 В дисертационният труд е изследван значим за теорията и практиката 

проблем Напълно споделям една от тезите на докторантката, че научният 

проблем, свързан с темата, е важен както от теоретична, така и от практическа 

гледна точка, защото се отнася до средата за сигурност, в която ще продължат 

да се взимат важните решения за съдбата на България. 

 Създадена е концептуална рамка, която осигурява необходимата 

теоретична основа за продължаване на изследването. Поради ограниченията на 

обема на становището няма да се спирам подробно на постигнатото в 

отделните глави, в които сериозно са  изследвани новата парадигма на силата 

в съвременните международни отношения и измеренията на силата на 

ключовите геополитически актьори в Югоизточна Европа. 

 Без ни най-малко да омаловажавам постигнатото в първите две глави, 

смятам, че най-висока оценка заслужават резултатите при разработването на 

трета глава „Сценарийно планиране на стратегия за „интелигентна сила“ на 

Република България в ЮИЕ“, където са разгледани глобалните проекции на 

силата в региона, четирите сценария за бъдещо използване на силата, както и 

т.н. трансфер на сценариите.  

 Смятам за достатъчно обосновани от докторанта изводите към тази 

глава, като най-важните са, че днес меката сила е основна стратегия и 

инструмент за въздействие на геополитическите актьори в ЮИЕ. В 



съответствие със своите ресурси, те имат собствен предпочитан арсенал от 

инструменти на меката сила, който прилагат на Балкани те за постигане на 

своите цели. Интелигентната сила е оптималният път за осигуряване на 

националната сигурност на малката държава, включително и на България.  

 Приемам без забележки заявените от докторанта научни и приложни 

резултати, но смятам, че би било добре част от тях да се формулират като 

приноси. Такива могат да бъдат резултатите под номер 1, 2, 4 и 6. 

 Авторефератът отговаря на изискванията. Той е самостоятелно 

произведение, в което са представени изчерпателно основните постижения в 

дисертационния труд.  

 Публикациите по дисертацията осигуряват необходимата публичност на 

постигнатите резултати. 

 3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

 Дисертационният труд е лично дело на Георги Гешев. Използваните 

източници са добросъвестно цитирани. Не съм установил плагиатство и не съм 

получил сигнал за плагиатство в дисертационния труд и публикациите по него. 

 4. Критични бележки и препоръки  

 Нямам съществени критични бележки. Основната ми препоръка е 

резултатите от изследването да получат необходимата публичност и чрез 

издаването на монографичен труд. 

 5. Заключение  

 Представеният дисертационен труд на Георги Стоименов Гешев 

отговаря на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България и Правилника за неговото прилагане. 

 6. Оценка на дисертационния труд 

 Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема: „Бъдещето 

на силата на основните геополитически актьори в Югоизточна Европа“ и съм 



съгласен Георги Стоименов Гешев да получи образователната и научна степен 

„доктор“ в област от висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ по научната 

специалност „Военнополитически проблеми на сигурността“. 

 

Дата:                                                          Член на научното жури:  

25. 08. 2022 г-                                             проф. д-р Стефан Мичев 

 

 

  



  

MILITARY ACADEMY „GEORGI STOYKOV RAKOVSKI“ 

 

 

 

OPINION 

 

by Professor PHD Stefan Ivanov Michev, 

Department of "National Security" at the Faculty of "Information Sciences" of the 

University of Library Science and Information Technologies 

for the dissertation work of Georgi Stoimenov Geshev  

on the subject: 

"The future of the power of the main geopolitical actors in South-Eastern Europe"  

presented for the award of the educational and scientific degree "doctor" 

in a professional direction 9.1. "National Security", in the doctoral program 

"Military-Political Problems of Security" 

 

 

 

 

Sofia 

2022  



  

 

 

 

 1. Relevance and significance of the developed scientific problem 

 The relevance of research in the dissertation scientific problem is beyond 

doubt. Georgi Geshev specifically argues for this relevance: "The topic of power is 

of permanent relevance in the theory and history of international relations 

(dissertation p. 4) ...The change in the paradigm of power in international relations 

is conditioned by the context of the new era and radical transformation on the world. 

Today it is increasingly networked and less hierarchical or anarchic." (dissertation p. 

5) 

 The achieved results in the dissertation research prove that the doctoral student 

knows the developments of many and serious authors and has an accurate assessment 

of their achievements. 

  The content of the dissertation corresponds to the topic. The dissertation is 

structured in an introduction, three chapters, general conclusions and a conclusion. 

 Georgi Geshev has successfully highlighted the object and subject of the 

research, although the wording of the subject could have been shorter. Two main 

goals are presented, one of which is defined as the applied goal of the research: "The 

applied goal of the research is to determine effective approaches and criteria for the 



formation of strategies, to offer the attention of the academic community and state 

institutions up-to-date guidelines for the development of national security policies" 

 (dissertation p. 7). I consider the achievement of this goal to be the most serious 

achievement of Georgi Geshev. 

 Appropriate analysis methods were used, a multidisciplinary approach was 

applied, qualitative content analysis, comparative analysis, pest analysis and swot 

analysis, scenario planning, case study and IDEF0 methods. 

 2. Evaluation of the scientific results and contributions of the dissertation 

work 

 The dissertation researched a problem significant for theory and practice. I 

fully agree with one of the thesis of the doctoral student, that the scientific problem 

related to the topic is important from both a theoretical and a practical point of view, 

because it relates to the security environment in which important decisions about the 

fate of Bulgaria will continue to be made. 

 A conceptual framework has been created that provides the necessary 

theoretical basis for further research. Due to the limitations of the volume of the 

opinion, I will not dwell in detail on what has been achieved in the separate chapters, 

in which the new paradigm of power in contemporary international relations and the 

power dimensions of the key geopolitical actors in South-Eastern Europe have been 

seriously explored. 

 Without in the least belittling what was achieved in the first two chapters, I 

believe that the results of the development of the third chapter "Scenario planning of 

the "smart power" strategy of the Republic of Bulgaria in SEE" deserve the highest 

praise, where the global projections of the force in the region, the four scenarios for 

the future use of force, and so on. transfer of scripts. 

 I consider the doctoral student's conclusions to this chapter to be sufficiently 

substantiated, the most important of which are that today soft power is the main 



strategy and tool for influencing geopolitical actors in SEE. In line with their 

resources, they have their own preferred arsenal of soft power tools that they deploy 

in the Balkans to achieve their goals. The intelligent power is the optimal one way to 

ensure the national security of the small country, including Bulgaria. 

 I accept the scientific and applied results stated by the doctoral student without 

objection, but I think it would be good if some of them were formulated as 

contributions. Such can be the results under number 1, 2, 4 and 6. 

 The abstract meets the requirements. It is an independent work in which the 

main achievements in the dissertation work are comprehensively presented. 

Dissertation publications provide the necessary publicity for the achieved results. 

 3. Opinion on the presence or absence of plagiarism 

 The dissertation work is the personal work of Georgi Geshev. The sources 

used are cited in good faith. I have not detected plagiarism and have not received a 

plagiarism alert in the dissertation work and its publications. 

 4. Critical notes and recommendations 

 I have no major criticisms. My main recommendation is that the results of the 

research receive the necessary publicity through the publication of a monographic 

work. 

 5. Conclusion 

 The presented dissertation of Georgi Stoimenov Geshev meets the 

requirements of the Law on the Development of the Academic Staff in the Republic 

of Bulgaria and the Rules for its Implementation. 

 6. Evaluation of the dissertation work 

 I give a positive assessment of the dissertation work on the topic: "The future 

of the power of the main geopolitical actors in South-Eastern Europe" and I agree 

that Georgi Stoimenov Geshev will receive the educational and scientific degree 

"doctor" in the field of higher education 9. "Security and defense", professional 



direction 9.1. "National Security" in the scientific specialty "Military-Political 

Problems of Security". 

 

 

Date:                                                   Member of the Scientific Jury: 

25. 08. 2022                                        Prof. PHD Stefan Michev 

 


