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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

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

и приложения. Основното съдържание на дисертационния труд съответства на 

темата. Докторантът е използвал подходяща методология за провеждането на 

изследването, осъществен е подробен документален анализ с прилагане на 

мултидисциплинарен подход при анализа на националната, регионалната и 

глобалната политика във фокуса на изкуствения интелект при лидиращите 

държави. 

Основната идея, че: „Смяната на парадигмата на сигурността, обусловена  

от наличието на нова среда за сигурност, ще бъде най-сериозното 

предизвикателство за държавите в ерата на Четвъртата промишлена революция“, 

е постигната. Заедно с това резултатите биха имали и  практическа стойност за 

адекватната подготовка на служителите, засегнати в най-голямата степен от 

технологичната промяна, така нареченото поколение Y. 

 Теоретичната част  на дисертационния труд е  не само геополитически 

актуална, но и с оглед предизвикателствата на времето и новите икономически 

решения и визии, предпоставят значимостта на изследването. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Дисертационният труд ни убеждава не само в актуалността, но и в 

значимостта на изследването. Те сполучливо са представени и доказани от 

докторанта.  

            Според мен предметът на изследването е добре очертан. Основната цел е  

ясно определена и което е по-важно – нейното успешно постигане води до 

сериозни научни и приложни резултати.  

Никоя държава днес, в условията на глобална криза няма адекватен модел 

на сигурност и именно промяната на парадигмата за сигурност в условията на 

устойчивото интелектуално и технологично развитие /Четвъртата индустриална 
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революция/, ще бъдат средствата за постигане на решенията на глобалните 

проблеми на обществото.  

Приемам заявените от докторантката приноси. 

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 Селвие Чаушева. 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. Препоръчвам издаването на 

монографичен труд на база на дисертацията. 

5. Заключение 

          Представеният дисертационен труд на Селвие Ахмедова Чаушева 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: „Четвъртата 

индустриална революция и прилагането на изкуствения интелект – стратегически 

последици за сигурността“, представен за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор“ в професионално направление: 9.1. „Национална 

сигурност“, докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, 

и съм съгласен Селвие Ахмедова Чаушева да получи образователната и научна 

степен „доктор“ в област от висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, 
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професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ по научната 

специалност „Военнополитически проблеми на сигурността“. 

 

Дата   29.08.2022                                                       Член на научното жури:  

                                                                     Доцент д.н. Владислав Лазаров 
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1. Relevance and significance of the developed scientific problem  

    
The dissertation is structured in an introduction, three chapters, general 

conclusions, conclusion and applications. The main content of the dissertation work 

corresponds to the topic. The PhD student used an appropriate methodology for 

conducting the research, a detailed documentary analysis was carried out with the 

application of a multidisciplinary approach in the analysis of national, regional and 

global policy in the focus of artificial intelligence in the leading countries. 

The main idea that: " The change of the security paradigm, conditioned by the 

existence of a new security environment, will be the most serious challenge for 

countries in the era of the Fourth Industrial Revolution" has been achieved. Along 

with this, the results would also have a practical value for the adequate training of the 

employees most affected by the technological change, the so-called Generation Y. 

 The theoretical part of the dissertation work is not only geopolitically relevant, 

but also in view of the challenges of the time and new economic solutions and visions, 

presuppose the significance of the research. 

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

work 

The dissertation work convinces us not only of the actuality, but also of the 

importance of the research. They have been successfully presented and proven by 

the doctorant. 

            In my opinion, the subject of the research is well outlined. The main objective 

is clearly defined and more importantly - its successful achievement leads to serious 

scientific and applied results.  

In the face of a global crisis, there is no country which has an adequate security 

model today and it is precisely the change of the security paradigm in the context of 

sustainable intellectual and technological development (the Fourth Industrial 
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Revolution) that will be the means to achieve solutions to the global problems of the 

society. 

I accept the contributions stated by the PhD student. 

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

main achievements in the dissertation are comprehensively presented. 

The publications on the dissertation provide the necessary publicity of the 

results achieved. 

3. Opinion on the presence or absence of plagiarism 

The dissertation is a personal work of Selvie Chausheva. The sources used 

have been quoted in good faith. I have not established plagiarism and have not 

received any plagiarism alert in the dissertation work and publications on it. 

4. Critical notes and recommendations 

I have no major critical notes. I recommend publishing a monographic work 

based on the dissertation. 

5. Conclusion 

          The presented dissertation of Selvie Akhmedova Chausheva 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 on the topic: "The Fourth 

Industrial Revolution and the Application of Artificial Intelligence – Strategic 

Implications for security", presented for the acquisition of the educational and 

scientific degree "Doctor" in professional field: 9.1. "National Security", doctoral 

program "Military-Political Problems of Security", and I agree that Selvie Akhmedova 

Chausheva will receive the educational and scientific degree "Doctor" in the field of 

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

Problems of Security". 

 

 29.08.2022                                        Member of the scientific jury:  

                                                 Associate Professor Vladislav Lazarov, PhD                                           


