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Рецензията е изготвена въз основа на представени от докторанта дисертационен 

труд и  автореферат. 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Изследването на съвременните рискове и предизвикателства пред 

сигурността, породени от протичащите процесите по дигитализация, е една от 

най-важните и актуални  теми, които се обсъждат от експертните и научните 

среди в сектора за сигурност. Тези нови предизвикателства са свързани с 

политическото управление и контрола върху многоаспектните последици от 

дигиталната трансформация във всички сфери на обществената активност, тъй 

като тази тенденция се наблюдава в глобален, регионален и национален мащаб.  

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд, разработен от докторанта на самостоятелна 

подготовка Селвие Ахмедова Чаушева  на тема: „Четвъртата промишлена 

революция и разширеното прилагане на Изкуствения интелект – стратегически 

последици за сигурността“ изследва изключително актуален въпрос, който е 

фокусиран върху въздействието на ИИ и идентифицирането на фундаменталните 

промени, които те предизвикват в резултат на внедряването на технологични 

иновации.  

Представеният за рецензиране научен труд е структуриран съгласно 

изискванията за разработка от такъв характер със задължителните елементи  

увод,  изложение, заключителна част и библиография. В конкретния случай, 

дисертационният труд е с обем от 157 страници, от които изложението е 143 

страници. Като неразделна част, допълнително има 3 приложения, с обем от 3 

страници. Броят на посечените литературните източници е 166 - на български, на 

руски и на английски език. 

Уводната част е представена в десет страници, в които са обосновани 

актуалността и значимостта на темата, обекта, предмета, целта, задачите и 

хипотезата на изследването. Обектът и предметът на изследването са коректно 
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формулирани. Очевидно е, че разработваната тематика е широкообхватна и с 

практико-приложна насоченост, която се изразява във формулиране на 

концептуален модел на „Национална стратегия за развитие на Изкуствения 

интелект в Република България“. Поставената цел е напълно реалистична и 

осъществима, а именно „на базата на идентифициране на обществено 

значимите резултати от прилагането на ИИ и технологичните постижения на 

Четвъртата индустриална революция, да се дефинират параметрите на 

ефективното политическо управление.“  

В научното изследване се прилагат разнообразни и релевантни 

изследователски методи и инструментариум. 

В първа глава със заглавие  „Параметри на приложението на 

Изкуствения интелект в контекста на Четвъртата индустриална 

революция. Промяна на парадигмата на сигурността“, докторантката добре е 

аргументирала тезата си, че в резултат на разпространението на новите 

технологични постижения, в частност на изкуствения интелект като базисна 

технологична иновация, произтичат и новите заплахи за сигурността. Убедително 

е доказана значимостта на проблема в контекста на съвременните глобални 

заплахи за човечеството.  

Като съществена част и постижения от първа глава могат да бъдат посочени 

извършеният анализ и оценка на основните параметри на развитието, както и 

определящите характеристики на ИИ в основните обществени сфери, ефектите от 

прилагането му и нуждата от управленски решения.  

Компетентно са разисквани най-важните, ключови характеристики и 

предизвикателства породени от феномена Глобализация 4.0., чиито основни 

черти се изразяват в качествено новия културен, икономически, технически, 

социален (и т.н.) обмен. 

Направен е успешен опит за анализ на новите предизвикателства и 

необходимостта от нова управленска концепция на държавата в епохата на 
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Четвъртата промишлена революция и адаптирането на нейните функции и 

процеси към новия глобален, дигитален свят. В резултат на анализа, авторката е 

стигнала до извода, че е необходимо да се създаде релевантен на новата среда за 

сигурност инструментариум, за постигане на стабилност и навременно 

управление на предизвикателствата пред сигурността.  

Добро впечатление прави и направеният обзор на иновативните  разработки 

на четири от държавите, лидерите в света на високите технологии, с претенции за 

бъдещи ключови геополитически играчи, а именно САЩ, Китай, Русия, Индия.   

Успешно е решена първата от заложените от авторката задачи на 

дисертационния труд.   

 Втора  глава от дисертационния труд “Политическо управление в епохата 

на ИИ – предизвикателства и решения“ е посветена на търсенето на отговори на 

два основни въпроса: „Какви са предизвикателствата, възникващи от новите 

технологии, чието развитие трябва да бъде внимателно проследявано?“ и „Кое 

налага нуждата от изграждане на Национална стратегия за развитие на ИИ?“. 

Структура на тази глава логично следва първоначалния замисъл на 

докторантката. С цел пълното разкриване на съдържанието, както и в първа глава, 

така и тук съдържанието е обособена в 4 параграфа - 3 основни и съответните.   

Важна и съществена част от втора глава заема изследването на ключовите 

играчи в геополитиката, в резултат на преразпределението на интереси и ресурси, 

както и сформирането на новите самостоятелни центрове, с фокус върху 

развитието и внедряването на новите технологии, в частност ИИ. Изследвана е 

новата парадигма на сигурността, като успешно е обоснована необходимостта от 

ново разбиране за функционирането на държавата и адаптирането й към света на 

Глобализация 4.0, за да бъде гарантирано нейното устойчиво развитие. 

При оценката на риска за сигурността, породен от новата индустриална 

революция и нейните технологични постижения, авторката е синтезирала верния 
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извод, че е много вероятно ИИ да бъде използван за постигането на политически 

цели. 

Тук, във втора глава, авторката успешно е решила втората  изследователска 

задача, свързана с новата парадигма на сигурността в епохата на Глобализация 

4.0, с новото разбиране за държавата и адаптиране на нейните функции в 

глобализиращия се свят, както и аргументиране на потребността от стратегически 

документ за развитие и приложение на ИИ и проучване на добрите практики на 

високотехнологични държави, разработили и приложили национални 

стратегически документи за развитие на ИИ. 

Трета глава, озаглавена „Теоретичен модел на Национална стратегия за 

Изкуствен интелект“ носи основният приносен момент в дисертацията и е лично 

дело на докторантката. През призмата на проведеното от нея изследване, както и 

в резултат на синтезирането и обобщаването на добрите практики на водещи 

държави, е реализиран успешен опит да се конструира теоретичен модел на 

Национална стратегия за развитие на изкуствения интелект. 

Аргументирано, с множество позовавания, е потвърдена тезата, че  

националните планове и стратегии, предоставят възможността на правителствата 

да инициират стратегически действия, да дефинират приоритети и ресурси, да 

разпределят отговорностите между различните структури участващи при 

изготвянето им. Изведени са няколко варианта за приложение на ИИ, които могат 

да бъдат отправна точка, при формулирането на бъдещи приоритетни цели. 

В изводите към главата отново ясно и точно е подчертано, че 

разработването и приемането на Национална стратегия за развитие на ИИ, ще 

осигури на България възможността, да очертае своя бъдещ модел на развитие на 

държавата, както и ще определи мястото й сред останалите високотехнологични 

държави.. 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала 
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Приемам получените научни (3) и научно-приложни резултати (3), които са 

коректно формулирани и отразяват обективно постиженията на докторантката 

Селвие Чаушева.  

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 

Изведените научни и научно-приложни приноси в дисертационния труд са 

коректно представени и обосновани. Основните приносни резултати от 

дисертационния труд водят до полезно увеличаване на знанията в предметната 

научна област и обогатяват изследваното научно направление.  

Практико-приложната насоченост на изследването намира израз в 

концептуалния модел, представен в дисертацията. Научния продукт, би могъл да 

се използва при обогатяването на национални политики (модели) за развитие и 

използване на ИИ. 

Дисертационният труд и получените приноси са постижение на докторанта 

Селвие Чаушева в резултат на добро познаване, творческо използване и 

обогатяване на съвременните теоретични концепции и  разработки. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

Предложеният за рецензиране дисертационен труд е подкрепен с 

необходимия брой публикации. Докторантката Селвие Чаушева е посочила три 

свои публикации, които са пряко свързани с темата и дават достатъчно 

представителност на постигнатите резултатите и развитите основни тези на 

изследването.  

6. Становище относно наличието или липсата на плагиатство.  

В рамките на моите компетенции и достъпност до открити източници, не 

установявам плагиатство в представените публикации.  

Не ми е известно в хода на процедурата да са получавани неанонимни и 

мотивирани писмени сигнали за плагиатство 
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Освен това, дисертационният труд е преминал през система „Антиплагиат“ 

във Военна академия „Г. С. Раковски“, което доказва авторският принос на 

докторанта. 

7. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

За да бъде постигната заложената цел и да бъдат решени задачите на 

изследването, докторантката систематично и аналитично е обработил 

внушителен брой литературни източници. Библиографската справка към 

дисертационния труд  съдържа общо 166 печатни и електронни източници. В 

библиографията се виждат литературни източници на три езика – на български 

(33), на руски (2) и на английски език (133), от които 5 първични източника; 28 

академични изследвания и доклади, както и научна и експертна литература; 54 

официални и стратегически документи. Представеният обем от източници е 

достатъчен за постигането на поставените изследователски задачи. Всичко казано 

до тук дава основание да се направи извода, че докторантката познава 

състоянието на изследвания проблем и е доказателство за нейните възможности 

и способности да извлича и синтезира обосновани изводи и предложения, 

насочени към решаването на поставените задачи.  

8. Оценка за автореферата 

Представеният автореферат към дисертационния труд е с обем от 36 

страници на български език (32 страници на английски език) напълно отговаря на 

изискванията за подобен вид разработка. Написан е в съответствие с утвърдените 

академични практики и  изискванията на ЗРАСРБ. В него коректно и  ясно  са 

отразени общата характеристика, съдържанието на дисертационния труд и 

съответните приносни моменти на дисертацията. 

         Критични бележки и препоръки 

В дисертационния труд на Селвие Чаушева, на малко места се срещат 

правописни и редакционни грешки, които по своята същност не намаляват 

неговата изследователската стойност. 
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Всички посочени от мен бележки в предварителната рецензия са 

отстранени. 

9. Заключение 

На основание на изложените в рецензията факти, смятам, че представеният 

дисертационен труд и авторефератът към него, отговарят на законовите 

изисквания, съдържащи се в ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му и 

Вътрешните правила за развитие на академичния състав на Военна академия ”Г. 

С. Раковски“ за придобиване на научна и образователна степен ..доктор" в област 

на висше образование 9 „Сигурност и отбрана”,  професионално направление 9.1 

„Национална сигурност“, по докторска програма „Военнополитически проблеми 

на сигурността“. 

 

      9.  Оценка на дисертационния труд 

Предвид посочените аргументи давам положителна оценка на 

предложения за рецензия дисертационен труд на тема „Четвъртата промишлена 

революция и прилагането на Изкуствения интелект – стратегически последици за 

сигурността”. Предлагам, на докторантката Селвие Ахмедова Чаушева, да бъде  

присъдена  образователната и научна степен „доктор” в професионално 

направление 9.1 „Национална сигурност“, по докторска програма 

„Военнополитически проблеми на сигурността“.  
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1. Relevance and significance of the developed scientific problem 

The study of modern security risks and challenges caused by ongoing digitization 

processes is one of the most important and topical topics discussed by experts and 

academic circles in the security sector. These new challenges are related to the political 

management and control of the multifaceted consequences of the digital transformation 

in all spheres of public activity as well as global, regional and national aspects. 

2. General characteristics and structure of the dissertation 

Self-study PhD student Selvie Akhmedova Chausheva 's dissertation on " The 

Fourth Industrial Revolution and the Expanded Application of Artificial Intelligence - 

Strategic Implications for Security" explores a highly topical issue that focuses on the 

impact of AI and identification of the fundamental changes it cause as a result of the 

implementation of technological innovations. 

The scientific work submitted for review is structured according to the 

requirements with the mandatory elements introduction, exposition, concluding section 

and bibliography. In this case, the dissertation has a volume of 157 pages, of which the 

exposition is 143 pages. As an integral part, there are additionally 3 appendices, with a 

volume of 3 pages. The number of cited literary sources is 166 - in Bulgarian, Russian 

and English. 

In the introductory part presented in ten pages are substantiated the relevance and 

significance of the topic, object, subject, purpose, tasks and hypothesis of the research. 

The object and the subject of the research are correctly formulated. It is obvious that the 

developed topic is wide-ranging and with a practical orientation, expressed in the 

formulation of a conceptual model of "National Strategy for the Development of 

Artificial Intelligence in the Republic of Bulgaria". The goal set is completely realistic 

and feasible, “on the basis of identification of the socially significant results of the 

application of AI and the technological achievements of the Fourth Industrial 

Revolution, to define the parameters of effective political governance.” 
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In scientific research are applied, diverse and relevant research methods and tools. 

In the first chapter entitled "Parameters of the application of Artificial 

Intelligence in the context of the Fourth Industrial Revolution. Changing the 

paradigm of security", the doctoral student has well-argued her thesis that as a result of 

the spread of new technological achievements, like   artificial intelligence as a basic 

technological innovation, new threats to security arise. In the context of modern global 

threats to humanity, the importance of the problem has convincingly proven. 

As an essential part and achievements of the first chapter can be indicated the 

performed analysis and assessment of the main parameters of development, as well as 

the defining characteristics of AI in the main social spheres, the effects of its application 

and the need for management decisions. 

The most important, key features and challenges caused by the Globalization 4.0 

phenomenon, whose main features are expressed in the qualitatively new cultural, 

economic, technical, social (etc.) exchange, are competently discussed. 

A successful attempt has made to analyze the new challenges and the need for a 

new management concept of the state in the era of the Fourth Industrial Revolution and 

the adaptation of its functions and processes to the new global, digital world. As a result, 

the author came to the conclusion that it is necessary to create a toolkit relevant to the 

new security environment, to achieve stability and timely management of security 

challenges. 

The overview of the innovative developments of four of the countries, leaders in 

the world of high technology, with claims for future key geopolitical players, namely 

the USA, China, Russia, India, also makes a good impression. 

The first of the tasks set by the author of the dissertation has been successfully 

solved. 

 Second chapter of the dissertation "Political Governance in the Age of AI - 

Challenges and Solutions" is devoted to the search for answers to two main questions: 

"What are the challenges arising from new technologies whose development should be 
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closely monitored?" and "Which imposes the need to build a National Strategy for the 

development of AI?" . The structure of this chapter logically follows the original idea 

of the doctoral student. In order to fully disclose the content, as in the first chapter, the 

content here is divided into 4 paragraphs. 

An important and essential part of the second chapter occupies the study of the key 

players in geopolitics, because of the redistribution of interests and resources, as well as 

the formation of the new independent centers of power, with a focus on the development 

and implementation of new technologies, in particular AI. The new paradigm of security 

is explored, successfully justifying the need for a new understanding of the functioning 

of the state and its adaptation to the world of Globalization 4.0 in order to guarantee its 

sustainable development. 

In assessing the security risk posed by the new industrial revolution and its 

technological advances, the author has synthesized the correct conclusion that AI is very 

likely to be used to achieve political goals. 

In the second chapter, the author has successfully solved the second research task, 

related to the new paradigm of security in the era of Globalization 4.0, with the new 

understanding of the state and adaptation of its functions in the globalizing world, as 

well as arguing the need for a strategic document for development and application of 

AI and study of good practices of high-tech countries that have developed and 

implemented national strategic documents for the development of AI. 

A third chapter, titled "Theoretical Model of a National Strategy for Artificial 

Intelligence" is the main contributing point in the dissertation and is the personal work 

of the doctoral student. Through the prism of the research conducted by her, as well as 

because of synthesizing and summarizing the good practices of leading countries, a 

successful attempt was made to construct a theoretical model of a National Strategy for 

the Development of Artificial Intelligence. 

Arguably, with numerous references, the thesis that national plans and strategies 

provide the opportunity for governments to initiate strategic actions, to define priorities 
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and resources, to distribute responsibilities among the various structures involved in 

their preparation, has been confirmed. Several options for the application of AI are 

presented, which can be a starting point in the formulation of future priority goals. 

  Conclusions in the chapter, again clearly and accurately emphasized that the 

development and adoption of a National Strategy for the Development of AI will 

provide Bulgaria with the opportunity to outline its future development model of the 

state, as well as determine its place among other high-tech countries. . 

3. Assessment of the scientific and scientific-applied contributions in the 

dissertation. Credibility of the material 

I accept the received scientific (3) and scientific-applied results (3), which are 

correctly formulated and objectively reflect the achievements of PhD student Selvie 

Chausheva. 

 

4. Evaluation of the scientific results and contributions of the 

dissertation. 

The scientific and scientific-applied contributions in the dissertation are correctly 

presented and substantiated. The main contribution results of the dissertation lead to a 

useful increase of knowledge in the subject scientific field and enrich the studied 

scientific direction. 

The practical orientation of the research finds expression in the conceptual model 

presented in the dissertation. The scientific product could be used to enrich national 

policies (models) for the development and use of AI. 

The dissertation and the contributions states achieved by PhD student Selvie 

Chausheva are result of good knowledge, creative use and enrichment of modern 

theoretical concepts and developments.  

 

5. Evaluation of publications and authorship 
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The dissertation has supported by the required number of publications. Doctoral 

student Selvie Chausheva has pointed three of her publications that directly related to 

the topic and give sufficient representation of the achieved results and the developed 

main theses of the research. 

6. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

Within my competences and accessibility to open sources, I do not detect 

plagiarism in the presented publications. 

I am not aware of any non-anonymous and motivated written plagiarism reports 

during the procedure are received. 

In addition, the dissertation has passed through the "Anti-plagiarism" system at 

the   National Defence College "G. S. Rakovski", which proves the author's contribution 

of the doctoral student. 

 

7. Literary awareness and competence of the doctoral student 

In order to achieve the set goal and solve the tasks of the research, the doctoral 

student systematically and analytically processed an impressive number of literary 

sources. The bibliographic reference to the dissertation contains a total of 166 printed 

and electronic sources. The bibliography shows literary sources in three languages - in 

Bulgarian (33), in Russian (2) and in English (133), of which 5 are primary sources; 28 

academic studies and reports, as well as scientific and expert literature; 54 official and 

strategic documents. The presented volume of sources is sufficient to achieve the set 

research tasks. Everything that has been said so far gives reason to conclude that the 

doctoral student knows the state of the researched problem and is proof of her 

capabilities and abilities to derive and synthesize substantiated conclusions and 

proposals aimed at solving the tasks set. 

8. Evaluation of the abstract 

The presented abstract for the dissertation has a volume of 36 pages in Bulgarian 

and 32 pages in English, fully meeting the requirements for a similar type of 
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development. It has been written in accordance with established academic practices and 

the requirements of Law of development of the academic staff in the Republic of 

Bulgaria and the Regulations for its implementation. It correctly and clearly reflects the 

general characteristics, the content of the dissertation and the relevant contributing 

points of the dissertation. 

9. Critical notes and recommendations 

In the dissertation of Selviee Chausheva, in few places there are spelling and 

editorial errors, which by their nature do not reduce its research value. 

All the notes I mentioned in the previous review have been removed. 

10. Conclusion 

On the basis of the facts presented in the review I believe that the presented 

dissertation and the author's abstract fully meet the requirements of the Law on the 

Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria, and the Regulations for its 

implementation for obtaining the educational and scientific degree “Doctor” in the field 

of higher education 9 "Security and Defense", professional direction 9.1 "National 

Security" in the doctoral program "Military-Political Problems of Security". 

 

11. Evaluation of the dissertation 

Given the arguments mentioned, I give a positive assessment of the dissertation 

"The Fourth Industrial Revolution and the Application of Artificial Intelligence - 

Strategic Implications for Security" and declare my consent that Selvie Ahmedova 

Chausheva be awarded the educational and scientific degree "Doctor" in professional 

field. 9.1. National Security, the doctoral program "Military-Political Problems of 

Security". 
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