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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

В отминалите само три десетилетия от края на Студената война 

светът премина през няколко кардинални трансформации на средата за 

сигурност, детерминирани от качествени промени в характера и вида на 

предизвикателствата, рисковете и заплахите за сигурността.  Последната от   

тях е предположена от глобалния преход към Четвъртата промишлена 

революция, чиито технологии променят съдържанието на практика на 

всички основни обществени явления и процеси, а това налага сериозно 

преосмисляне на теорията и политиките за национална и международна 

сигурност. 

Държавната мощ, нейните параметри и характеристики също са 

обект на тези промени. Разбирането за силата, критериите за нейната 

ефективност и релевантността на различните й инструменти, за да са 

адекватни на новата епоха на Глобализация 4.0, се нуждаят от ново 

концептуализиране. Този императив на развитието на теорията на 

сигурността има и своята много значима практическа проекция, свързана 

със стратегирането на използването на силата от основните глобални и 

регионални геополитически актьори.    

В този контекст, докторската работа на Георги Гешев, в която е 

предложен многоизмерен обяснителен модел на новата парадигма на 

силата в съвременните международните отношения и е формулиран 

концептуален модел на интерактивна стратегия за интелигентна сила, е не 

само безспорно актуална, но и с потенциал за висока както теоретична, 

така и най-вече, практическа стойност и значимост, които докторантът 

убедително е обосновал. 

Специално искам да отбележа научната смелост на докторанта не 

само да се заеме с толкова сложно-комплексен, динамичен, сега развиващ 

се проблем на сигурността, но и да предложи свои обосновани научни 

тези, практически модели и политически препоръки.  



2. Оценка на съдържанието на дисертацията и научните 

резултати  

Представеният дисертационен труд е завършено, самостоятелно 

проведено научно изследване, което има сложен интердисциплинарен 

характер. Дисертацията е с обем от 242 страници. Органична част от 

изложението са 14 графики и 4 таблици - много от тях авторски, които 

онагледяват предложените тези и спомагат за по убедителното им 

аргументиране и възприемане.  

Избраната структура от три основни глави е удачна и позволява 

пълноценно (в рамките на зададените ограничения) разкриване 

съдържанието на темата. Работата включва и задължителните увод, 

заключение, библиография, както и списък на използваните съкращения, 

графики и таблици. 

Изследването е много добре концептуализирано.  Обектът и 

предметът на цялостния анализ в дисертационния труд са коректно 

дефинирани. Те са пряко и непосредствено свързани с целта на научното 

търсене, която операционално е разписана в две проекции – научна и 

практическа, обединени в конструирането на методология за изработване 

на стратегия за интелигентна сила, базирана на сценарии и на нейна база - 

изграждане на концептуален модел на стратегия за „интелигентна сила“ на 

Република България. В рамките на заявените ограничения, тя категорично 

е постигната чрез последователното решаване на конкретизиращите я, 

обобщено формулирани, три основни изследователски задачи, всяка от 

които има характера на мащабен, самостоятелен изследователски проблем: 

1) изследване еволюцията на силата в международните отношения, на 

различните видове сила, на източниците и моделите им на влияние в 

съвременната епоха; 2) анализ на условията в ЮИЕ и оценка на 

ефективността на прилагането на твърда, мека и интелигентна сила от 

ключовите геополитически актьори (САЩ, ЕС, Русия, Турция и Китай), с 



акцент върху меката сила; 3) сценарийно планиране на „бъдещето на 

силата“ в региона: формулиране на алтернативни сценарии до 2045г. и на 

национална стратегия за интелигентна сила в контекста на потенциалните 

възможности и рискове за сигурността на страната ни. 

Специално отбелязвам и високо положително оценявам, че още на 

този етап на работата, с формулирането на целта и изследователските 

задачи, Георги Гешев е предположил практико-приложната насоченост, 

като основна в своето изследване.  

Първа глава, в която е решена първата изследователска задача, 

дефинира теоретично-методологическата основа на изследването. 

Впечатлява използваната широка теоретична база и задълбоченото 

познаване от докторанта на релевантни заглавия в редица области на 

знанието, касаещи проучвания проблем. 

Като значими постижение в тази част на изложението, определям: 

 обосноваването на необходимостта от нова парадигма на силата в 

международните отношения в епохата на Глобализация 4.0 

 генерирания теоретичен модел на система на международните 

отношения,  който дава възможност за паралелно проследяване на 

силовото взаимодействие на полето на твърдата и мека сила и оценка на 

интелигентната сила  

 аргументирането на тезата, че съвременната сила е хибридна по 

своята същност, чрез идентифицирането на повлияните от детерминанти 

на съвременната епоха нови характеристики на икономическата и военната 

сила и нарастването на значимостта на меката сила и на меките аспекти в 

тях.  

Решаването на втората изследователска задача верифицира изводите 

за новите характеристики, параметри и модели на влияние на силата, като 

анализира и оценява прилагането й от ключовите, за региона на ЮИЕ, 

геополитически играчи. Тук като основни определям следните резултати 



от изследването: 

 прилагането на социокултурния подход при конструирането на 

обяснителен модел за различната ефективност на въздействието на 

инструментите на меката сила на отделните актьори върху отделните 

държави от изследвания регион 

 многофакторния анализ на възможностите за употреба на военна 

сила (в четирите й модалности)  в региона  

 структурирането, през факторите на  SWOT анализа, на оценки за  

ефективността на силата на всеки от петте изследвани геополитически 

актьора, на базата на конкретен, инструментален анализ на въздействията 

им върху държавите в ЮИЕ. 

Като сериозно изследователско постижение определям изпълнението 

на третата, ключова и най-значима за изследването, „задача. Третата глава 

на дисертационния труд е и с най-силен практико-приложен потенциал, 

доказателство за което са генерираните четири сценария на бъдещето на 

силата, които освен това са и приложени в модел на процес за формиране 

на интерактивна стратегия за интелигентна сила на Република България.  

Споделям и подчертавам високата практическа значимост на 

убедително обоснования извод, че държавите с ограничен ресурс за 

влияние могат с успех да използват стратегии за интелигентна сила в 

своята външна политика. Приемам, че предложената методика  за 

имплементиране на сценарийно планиране в разработването на гъвкава,  

интерактивна стратегия за интелигентна сила (на базата на методологията  

IDEF0) има конкурентното предимство пред статичния, базиран на 

документи, подход в стратегическото планиране. 

Постигнатите резултати в трите части на изследването потвърждават 

убедително изследователската хипотеза и доказват постигането на целта на 

работата. За това, безспорно е допринесло умелото и адекватно използване 

на разнообразни и подходящо подбрани общи и специализирани научни 



методи и подходи като  качествен контент анализ, сравнителен анализ, pest   

анализ и swot  анализ, сценарийно планиране, case study и IDEF0.  

3. Оценка на научните и научно-приложни приноси в 

дисертационния труд 

Приемам самооценката на Георги Гешев за постигнатите резултати в 

дисертационното изследване, като обобщение на убедително 

демонстрираната от докторанта експертиза и способности за научен анализ 

и оценка на актуални процеси и явления, както и за творческо, 

конструктивно и самостоятелно политическо мислене по сложни, 

динамично развиващи се,  многозначни проблеми. 

Научните приноси в дисертацията са свързани с обогатяването на 

съществуващи знания за теорията и политиката на националната 

сигурност, главно чрез предложените авторови тези за силата и 

международните отношения в контекста на новия етап на глобализация, 

предположен от Четвъртата индустриална революция. 

Научно-приложните приноси в докторската работа са най-сериозното 

доказателство за високата степен на практическа значимост и 

приложимост на изследването. Към най- значимите от тях, отнасям: 

o Направеният, през призмата на регионалната стабилност, 

сравнителен анализ и оценка на ефективността на меката сила на 

основните, за ЮИЕ, геополитически актьори - САЩ, ЕС, Русия, Китай и 

Турция.  

o Генерираните вероятни сценарии на глобалните проекции на 

силата в ЮИЕ, на които е направен и факторен PEST – анализ. 

o Разработената методология и предложеният концептуален модел 

на интерактивна стратегия за интелигентна сила на Република България, 

базиран на модела IDEF0. 

 Личният принос на докторанта в получаването на резултатите в 

дисертационния труд е категорично и точно оценим. Приемам, че 



изброените по-горе научни резултати са негово дело.  

4. Преценка на публикациите по дисертацията  

Важна част от получените в дисертационния труд резултати са 

представени в три научни публикации – една статия в научно списание и 

два доклада от научни конференции, което е осигурило необходимата 

публичност на постиженията и приносите в изследването. 

5. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

В рамките на моите компетенции и достъпните ми източници не 

установявам плагиатство в представените по процедурата материали.  

Не ми е известно в хода на процедурата да са получавани 

неанонимни и мотивирани писмени сигнали за плагиатство. Работата е 

проверена за плагиатство в академичната система и са регистрирани 2.85% 

съвпадения, което е респектиращо добър резултата при големия брой 

използвани източници и библиографски цитирания. 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

По хода на цялото дисертационно изследване Георги Гешев  

демонстрира висока ерудиция в областта на теорията, историята и  

актуалното състояние на изследвания проблем в експертната литература, 

както и много добра компетентност в областта на теорията на сигурността, 

геополитиката, теорията и практиката на международните отношения и др. 

Цялата тази палитра от знания е задължителна заради широкия обхват на 

предмета на изследване. 

Библиографският списък доказва сериозното отношение към 

изследването и включва 209 заглавия, от които 94 на кирилица и 115 на 

английски език. Всички те са реално използвани и цитирани в текста на 

дисертацията (впечатляващият брой на библиографските цитирания е 462), 

което дава възможност да се отличи авторовия принос по темата. 

7. Оценка на автореферата 

Представеният автореферат съответства на изискванията и отразява 



основните тези, направените изводи и научните постижения в 

дисертационния труд. 

8. Критични бележки и препоръки 

Основните ми критични бележки, свързани с някои формулировки и 

тези в изследването бяха обсъдени с докторанта в рамките на подготовката 

за предварителната защита и  отразени в процеса на работа. 

Настоятелната ми препоръка към Георги Гешев е да публикува 

своята работа в електронен вариант, за по-лесен и широк достъп. Без 

съмнение, предложеният модел за формиране на интерактивна стратегия за 

интелигентна сила на Република България и структурираните 

практическите препоръки представляват интерес и ще бъдат полезни на 

експерти и обучаващи се в сферата на сигурността.  

9. Заключение 

Представеният дисертационен труд отговаря на изискванията на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България и на 

Правилника за неговото прилагане за получаване на образователната и 

научната степен “доктор”. 

Като оценявам достойнствата на постигнатото от докторанта, давам 

положителна оценка на дисертационния труд на тема “ Бъдещето на силата 

на основните геополитически актьори в Югоизточна Европа” и изказвам 

съгласието си на Георги Стоименов Гешев да бъде присъдена 

образователната и научната 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 

In just three decades since the end of the Cold War, the world has gone 

through several cardinal transformations of the security environment, 

determined by qualitative changes in the nature and type of security challenges, 

risks and threats. The last of them is assumed by the global transition towards 

the Fourth Industrial Revolution, the technologies of which change the content 

of practically all basic social phenomena and processes, and this requires a 

serious rethinking of the theory and the policies of the national and international 

security. 

State power, its parameters and characteristics are also subject to those 

changes. The understanding of power, the criteria for its effectiveness and the 

relevance of its various tools need a new conceptualization, in order to be 

adequate to the new era of Globalization 4.0. This imperative of the 

development of the security theory also has its very significant practical 

projection related to the strategizing of the use of force by the main global and 

regional geopolitical actors. 

In this context, the doctoral work of Georgi Geshev, in which a 

multidimensional explanatory model of the new paradigm of power in 

contemporary international relations is proposed and a conceptual model of an 

interactive strategy for intelligent power is formulated, is not only undeniably 

relevant, but also has a potential for highly theoretical and, above all, practical 

value and significance, which the doctoral student has convincingly 

substantiated. 

I especially would like to endorse the scientific courage of the doctoral 

student not only to deal with such a complex sophisticated, dynamic, currently 

developing security problem, but also to offer his own substantiated scientific 

theses, practical models and policy recommendations. 

2. General characteristics and structure of the dissertation thesis  

The presented dissertation thesis is a completed, independently conducted 



scientific research that has a complex interdisciplinary character. The 

dissertation has a volume of 242 pages. An organic part of the exhibition are 14 

graphs and 4 charts - many of which original, which illustrate the proposed 

theses and help in the persuasive argumentation and perception. 

The chosen structure of three main chapters is appropriate and allows a 

full (within the set limits) disclosure of the content of the subject. The thesis also 

includes the obligatory introduction, conclusion, bibliography, as well as a list of 

used abbreviations, graphs and charts. 

The study is very well conceptualized. The object and subject of the 

overall analysis of the dissertation thesis are correctly defined. They are directly 

and closely related to the goal of the scientific research, which is operationally 

described in two projections – a scientific and a practical one, united in the 

construction of a methodology for developing a strategy for intelligent force 

based on scenarios and on its basis - building a conceptual model of strategy for 

"intelligent power" for the Republic of Bulgaria. Within the stated limitations, 

this has been categorically achieved through the successful resolution of the 

specific, three research tasks. summarized and formulated, each of which has the 

character of a large-scale, independent research problem: 1) study of the 

evolution of power in international relations, of the various types of power, of 

their sources and patterns of influence in the modern age; 2) analysis of the 

conditions set in SEE and an assessment of the effectiveness of the application 

of hard, soft and smart power by the key geopolitical actors (US, EU, Russia, 

Turkey and China), with an emphasis on soft power; 3) scenario planning of the 

"future of power" in the region: darft of alternative scenarios until 2045. and of a 

national strategy for intelligent power in the context of the potential 

opportunities and risks for the security of our country 

I especially endorse and highly positively acknowledge that already at this 

stage of the work, with the drafting of the goal and the research tasks, Georgi 

Geshev has mainly assumed the practice-orientated approach in his research. 



The first chapter, in which the first research task is resolved, defines the 

theoretical-methodological basis of the study. The broad theoretical base used 

and the doctoral student's in-depth knowledge of relevant titles in a number of 

fields, concerning the research problem are impressive. 

As significant achievements in this part of the exhibition, I define: 

• the justification of the need for a new paradigm of power in international 

relations in the era of Globalization 4.0; 

• the developed theoretical model of a system of international relations, 

which enables parallel tracking of the force interaction in the field of hard and 

soft power and the assessment of intelligent power; 

• the argumentation of the thesis that modern power is a hybrid in nature, 

by identifying the new characteristics of economic and military power 

influenced by the determinants of the modern era and the growing importance of 

soft power and soft aspects in them. 

Solving the second research task verifies the conclusions about the new 

characteristics, parameters and models of the influence of power by analyzing 

and evaluating its application by the key geopolitical parties for the SEE region. 

Here I define the following research results as the main ones: 

• the application of the socio-cultural approach in the construction of an 

explanatory model for the different effectiveness of the impact of the soft power 

instruments of individual actors on the individual countries of the studied region 

• the multi-factorial analysis of the possibilities for the use of military 

force (in its four modalities) in the region 

• the structuring, through the factors of the SWOT analysis, of 

assessments of the effectiveness of the power of each of the five investigated 

geopolitical actors, based on a concrete, instrumental analysis of their impacts 

on the SEE countries. 

As a serious research achievement, I define the fulfillment of the third, 

key and most significant task for the research. The third chapter of the 



dissertation also has the strongest practice-orientated potential, evidence of 

which are the developed four scenarios for the future of force, which are also 

applied in the model for a process formation of an interactive strategy for the 

intelligent force of the Republic of Bulgaria. 

I share and emphasize the high practical significance of the convincingly 

substantiated conclusion that states with limited influence resources can 

successfully use smart power strategies in their foreign policy. I agree that the 

proposed methodology for implementing scenario planning in the development 

of a flexible, interactive smart force strategy (based on the IDEF0 methodology) 

has a competitive advantage over a static, document-based approach in the 

strategic planning. 

The results achieved in the three parts of the study convincingly confirm 

the research hypothesis and prove the achievement of the goal of this thesis. The 

skillful and adequate use of diverse and appropriately selected general and 

specialized scientific methods and approaches such as qualitative content 

analysis, comparative analysis, pest analysis and swot analysis, scenario 

planning, case study and IDEF0 undoubtedly contributed to this. 

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

dissertation work 

I accept Georgi Geshev's self-assessment of the results achieved in the 

dissertation research, as a summary of the doctoral student's convincingly 

demonstrated expertise and abilities for scientific analysis and evaluation of 

current processes and phenomena, as well as a creative, constructive and 

independent political thinking on complex, dynamically developing, 

meaningful problems. 

The scientific contributions of the dissertation are related to the 

enrichment of existing knowledge about the theory and politics of national 

security, mainly through the author's proposed theses about power and 

international relations in the context of the new stage of globalization assumed 



by the Fourth Industrial Revolution. 

The scientifically applied contributions in the doctoral thesis are the most 

earnest of the high degree of practical significance and applicability of the 

research. I refer to the most significant ones: 

o The comparative analysis and evaluation of the effectiveness of the soft 

power of the main geopolitical actors for SEE - USA, EU, Russia, China and 

Turkey, through the prism of regional stability. 

o The developed probable scenarios of the global power projections in 

SEE, on which a factorial PEST analysis was also made. 

o The developed methodology and the proposed conceptual model of an 

interactive strategy for intelligent power of the Republic of Bulgaria, based on 

the IDEF0 model. 

The personal contribution of the doctoral student in obtaining the results 

in the dissertation thesis can be categorically and accurately evaluated. I accept 

that the scientific results listed above are his work. 

4. Evaluation of dissertation publications and authorship 

An important part of the results obtained in the dissertation are presented 

in three scientific publications - one article in a scientific journal and two reports 

from scientific conferences, which ensured the necessary publicity of the 

achievements and contributions to the research. 

5. Opinion on the presence or absence of plagiarism 

Within the scope of my competences and the sources available to me, I do 

not detect plagiarism in the materials presented in the procedure. 

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

reports being received during the procedure. The thesis was examined for 

plagiarism in the academic system and 2.85% matches were registered, which is 

a respectably good result for the large number of used sources and bibliographic 

citations. 

6. Literary awareness and competence of the doctoral student 



In the course of the entire dissertation research, Georgi Geshev 

demonstrated high erudition in the field of theory, history and the current state 

of the studied issue in the expert literature, as well as very good competence in 

the field of theory of security, geopolitics, the theory and practice of 

international relations, etc. All this palette of knowledge is mandatory because 

of the wide scope of the research subject. 

The bibliographic list proves the earnest attitude to the research and 

includes 209 titles, 94 of which are in Cyrillic and 115 are in English. All of 

them are effectively used and cited in the text of the dissertation (the impressive 

number of bibliographic citations is 462), which makes it possible to distinguish 

the author's contribution to the topic. 

7. Evaluation of the Abstract 

The submitted abstract corresponds to the requirements and reflects the 

main theses, the conclusions drawn and the scientific achievements of the 

dissertation thesis. 

8. Critical notes and recommendations 

My main critical remarks related to some formulations and those in the 

research were discussed with the doctorial student in the framework of the 

preparation for the pre-defense and reflected in the work process. 

My strong recommendation to Georgi Geshev is to publish his work in an 

electronic version, for easier and wider access. Without a doubt, the proposed 

model for the formation of an interactive strategy for the intelligent force of the 

Republic of Bulgaria and the structured practical recommendations are of 

interest and will be useful to experts and students in the field of security. 

9. Conclusion 

The presented dissertation meets the requirements of the Law on the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the 

Regulations for its implementation for obtaining the educational and scientific 

degree "Doctor".   



Taking into account the merits of the research, I give a positive 

assessment of the dissertation thesis on the topic "The future of the power of the 

main geopolitical actors in Southeast Europe" and declare my consent for 

Georgi Stoimenov Geshev to be awarded the educational and scientific degree 

"doctor" in the professional direction 9.1. National Security, in the doctoral 

program "Military-political problems of security". 
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