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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Проблемът със силата на отделния външнополитически субект е бил 

винаги основен обект на изследване, откакто се е появила науката за 

международните отношения от началото на ХХ век и по-специално нейния 

теоретичен дял, отнасящ се до теорията на външната политика, около 

половин век по-късно. Сигурността като научен дял нерядко възприеман от 

редица експерти като припокриващ се с международните отношения 



допринася за профилирането и класификацията на понятието „сила“. 

Авторът, макар и имплицитно, внушава подобно разбиране като подчертава, 

че епохата на Студената война предоставя на изследователите най-

изобилната емпирична информация, с цел диверсификация на разбирането 

за „сила“. Той ясно съзнава, че е много трудно да се привнесе нещо ново и 

революционно по отношение на изключителната кумулация на теоретични 

разработки по темата в световен мащаб.   

В същото време нов момент в дисертационния труд е опитът да се 

приложат вече утвърдените модели и парадигми на перманентно 

променливата, интерактивна стойност на „силата“ /мека, твърда и 

интелигентна/ върху емпиричен терен като този в Югоизточна Европа. 

Изграденият от докторанта теоретичен стълб на понятието „сила“, на базата 

на добре проучена и анализирана българска и чуждестранна научна 

литература и субективната й проекция, респективно върху две 

концентрични окръжности /балканска и българска/ е носител на 

новаторския заряд на научното изследване. Последното чисто схематично 

наслагване на диверсните форми на „силата“ в отделните емпирични зони е 

предпоставка за формулирането на балансирано заглавие, както и 

съответствие между темата на анализа и основното съдържание на 

дисертационния труд. Докторант Гешев успява да разтвори пред себе си 

изследователски хоризонт, който успява да му осигури оригинални анализи 

и изводи, както и да му създаде условия за даване на препоръки, ценни за 

широки читателски аудитории – държавнополитически, неправителствени, 

академични и граждански кръгове.     

             

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. 

Съдържанието на научното изследване е структурирано в увод, три 

глави, завършващи със собствени изводи, заключение под формата на общи 

изводи, резултати и препоръки към компетентните институции. Обемът на 



труда е 237 страници, от които 216 страници изложение, 15 страници 

библиографски списък с използвани съкращения и списък на графиките и 

таблиците. Библиографията съдържа 217 източника на български, руски и 

английски езици. От тях 92 са на кирилица, а 125 - на латиница. 

От формална гледна точка дисертационното изследване отговаря на 

законовите изисквания за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“.  

Докторант Георги Гешев е изключително скрупольозен по отношение 

на подбора на методологически подходи и на отделните, характерни за 

различните научни дялове специфични методически инструменти. Самата 

дисертация е интердисциплинарна по своя характер и поради тази причина 

се налага предварително познание и умело боравене с широка гама научни  

инструменти, характерни за направлението на обществените науки. Видими 

са анализът, синтезът, обработката на статистическа информация, 

мониторингът, компаративистиката, общотеоретичния подход в изучаване 

на външната, вътрешната и глобалната и регионалната политика, контент 

анализ, сравнителен анализ, блиц анализ, pest – анализ, swot - анализ, 

сценарийно планиране, case study и IDEF0 методи. Анализирани са данни от 

научната и научнопопулярната литература, медийните публикации на 

американски, руски, турски, български и европейски автори.  

Набелязаните и използваните методологически подходи и 

инструменти съответстват на естеството на поставената изследователска 

цел и помагат за реализацията на зададените задачи.   

  

3. Характеристика на научните и научноприложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала. 

В дисертационния труд много ясно са дефинирани научните и 

научноприложните приноси като основен компонент на подобна 

академична разработка. Докторантът ги определя шест на брой, но според 



мен е необходимо да бъдат редактирани и съответно текстово сбити. Старо 

ваковско изискване е този тип показател за образователна и научна степен 

„доктор“ е да не бъде изразен в повече от три, максимум четири приноса. В 

противен случай сякаш техният брой съответства повече за разработка за 

придобиването на научната степен „доктор на науките“. В конкретния 

случай съм на мнение, че е трудно да се говори за принос в първата глава, 

конкретно изразен чрез авторовата формулировка „предложен е 

многоизмерен обяснителен модел на новата парадигма на силата в 

съвременните международните отношения.“   

Безспорни приносни моменти има във втора /Измерения на силата на 

ключовите геополитически актьори в Югоизточна Европа/ и в трета глава 

/Стратегия за интелигентната сила на Република България в ЮИЕ/. Те са 

формулирани в приноси 2-6, отбелязани от докторанта. Според мен този 

ингредиент на изследването е трябвало да бъде преформатиран като се 

потърси подходяща регионализирана, а не функционално-методологическа 

матрица.          

 

4. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

 Безспорни са научните приноси и резултати от дисертационния 

труд на докторант Георги Гешев.  

 На първо място, той успява да извлече от вече формулирани 

модели в световната теория на полимерния компонент „сила“, иманентно 

присъстващ в научните дялове международни отношения, външна политика 

и сигурност. Авторът на разработката създава, въз основа на изключително 

богата теоретична база /международни и български източници/, еталон, 

който прилага на непознато до този момент в българската наука 

изследователско поле. Докторант Гешев предлага нова теория, отнасяща се 

до естеството на „силата“ на водещите геополитически фактори /САЩ, ЕС, 



Русия, Турция и Китай/, които формират облика на нашия регион.   

 На второ място, г-н Гешев предлага и нов метод на изследване. 

Става въпрос за генериране на специфична разновидност на „сценарийното 

планиране“. На четирите предложени сценарии за силата на външните за 

ЮИЕ агенти е приложен факторен PEST-анализ. 

     На трето място, специален акцент бих желал да поставя върху 

предлагането на концептуален модел на интерактивна стратегия за 

интелигентна сила на Република България, базиран на модела (IDEF0) след 

като е направен SWOT-анализ на силата на Р България. По този начин 

докторантът предлага и нова теоретична матрица, очертаваща контурите на 

интелигентната сила на нашата страна, отстояваща в оптимална степен 

националните интереси.  

Безсъмнено предложените модели ще имат конкретно практическо 

измерение. Теоретизирането на „силата“ и действията на външните за нашия 

регион водещи актьори и използването на предложената медотологическа 

парадигма за взимането на българското външнополитическо решение ще 

бъдат от голяма полза за повишаването на рационалността на 

външнополитическия акт в частта за оптимално припокриването между 

външнополитическите целите и националните интереси на Р България.  

         

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

Представените за рецензиране публикации са три на брой. Те имат 

ведомствен характер, тъй като всички те са публикувани в различни издания 

на Военна академия. Давам висока оценка и на трите, чиято проблематика е 

директно свързана с обекта на изследване на дисертацията. Бих желал да 

отлича статията „Необходимостта от нова парадигма на международните 

отношения», която звучи достатъчно прогностично в навечерието на 

руската инвазия в Украйна. Вероятно именно този текст е било подходящо 

да бъде публикуван в списания като «Геополитика» или «Международни 



отношения», за да има по-голямо разнообразие и вероятно би се вписала по-

добре в насочеността на изданието.     

 

6. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Резултатът за наличието на плагиатство е отрицателен. Той се отнася 

както до дисертационния труд, така и за приложените към него публикации. 

Оригиналният характер на анализа е повече от очевиден.  

 

7. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта. 

Използваната литература е изключително богата. Броят и характерът 

на източниците са съотносими с дисертация, претендираща за получаването 

на научната степен „доктор на науките“. Авторът се е постарал да прегледа 

цялата източникова база по темата.  

Бих препоръчал докторантът да прави разлика между научна и 

научно-популярна литература. Авторите на последната са обикновено 

публицисти и техните изследвания са с относително по-ниска степен на 

достоверност. Освен това библиографската част е могло да бъде обогатена 

с изследвания на учени-балканисти /политически науки и история/. 

България има традиция и силно представителство на този регионален дял на 

обществените науки.     

 

8. Оценка за автореферата. 

Авторефератът е съобразен изцяло със законовите изисквания. 

Текстът дава пълна представа за дисертационната разработка. Всички 

необходими компоненти присъстват и са структурирани съгласно 

академичните критерии.   

 

9. Критични бележки. 

Наред с безспорно убедителния дисертационен труд могат да се 



отправят и някои критични бележки и най-вече препоръки за бъдеща 

академична дейност.  

Работата, както отбелязах, е с мултидисциплинарен характер. 

Дисертацията можеше да остане със същото заглавие, ако беше ориентирано 

в професионално направление „политически науки“. Тогава обаче тя 

трябваше да има друго съдържание, друга терминология и друга 

източникова база. Вероятно този научен „клонинг“ е трябвало поне 

символично да хвърля някаква сянка в настоящата дисертационна 

разработка. Имам предвид необходимостта от повече емпирика и теренни 

заключения, а не толкова теоретични разсъждения и обобщаващи формули. 

В бъдещите си научни изследвания, ако запази сходна тематична 

насоченост, бих препоръчал на докторант Гешев да постигне реална 

симбиоза между инструментариумите на двете научни направления, а 

именно „национална сигурност“ и „политически науки“.  

Не е лошо да бъде прецизирана част от понятийния апарат. Там където 

е възможно да се избягват чуждиците, независимо дали са взаимствани от 

западни или руски източници.  

 

10. Заключение. 

Дисертационният труд на докторант Георги Гешев напълно отговаря 

на изискванията за придобиване на образователна и научна „доктор“. 

Текстът засвидетелства задълбочени научни познания, убедителна 

теоретична подготовка, доказани методологически умения и достатъчна 

езикова експертиза. Нещо повече, представеният текст убеждава за 

наличието на интелектуален потенциал и натрупани изследователския 

умения, които обещават бъдещи успешни научни изследвания. Бих желал 

да поздравя и доц. д-р Илина Арменчева за сполучливо избраната тема и 

чудесното научно ръководство.      

 



11. Оценка на дисертационния труд. 

Въз основа на всичко написано до този момент, искам ясно да изразя 

моето положително мнение за дисертацията на Георги Гешев. В тази връзка 

бих желал да призова колегите от научното жури единодушно да гласуваме 

присъждането на 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 problem of the power of the individual foreign policy subject has 

always been a major matter of research since the emergence of the science of 

international relations in the beginning of the twentieth century, and in particular 



its theoretical part relating to the theory of foreign policy, about half a century 

later. Security as a scientific subject, often perceived by a number of experts as 

overlapping with international relations, contributes to the profiling and 

classification of the concept of "power". The author, albeit implicitly, suggests 

such an understanding by emphasizing that the Cold War era provided researchers 

with the most abundant empirical information to diversify the understanding of 

"power." He is clearly aware that it is very difficult to bring something new and 

revolutionary in relation to the extraordinary cumulation of theoretical 

developments on the subject worldwide. 

At the same time, a new moment in the dissertation work is the attempt to 

apply the already established models and paradigms of the permanently variable, 

interactive value of "power" /soft, hard and intelligent/ on an empirical terrain 

such as that of Southeast Europe. The theoretical pillar of the concept of "power" 

built by the doctoral student, based on well-studied and analyzed Bulgarian and 

foreign scientific literature and its subjective projection, respectively on two 

concentric circles /Balkan and Bulgarian/ is the bearer of the innovative charge of 

scientific research. The last purely schematic superimposition of the diverse forms 

of "power" in the individual empirical areas is a prerequisite for the formulation 

of a balanced title, as well as a correspondence between the topic of the analysis 

and the main content of the dissertation work. Doctoral student Geshev managed 

to open up a research horizon in front of him, which managed to provide him with 

original analyzes and conclusions, as well as create conditions for him to give 

recommendations valuable to a wide audience of readers - state political, non-

governmental, academic and civil circles. 

2. General characteristics and structure of the dissertation work. 

The content of the scientific research is shaped within an introduction, three 

chapters ending with own conclusions, a summary in the form of general 

conclusions, results and recommendations to the competent institutions. The 

volume of the work is 237 pages, of which 216 pages are an exposition, 15 pages 



a bibliographic list with used abbreviations and a list of graphs and tables. The 

bibliography contains 217 sources in Bulgarian, Russian and English languages. 

Of these, 92 are in Cyrillic and 125 are in Latin language. 

From a formal point of view, the dissertation research meets the legal 

requirements for obtaining the educational and scientific degree "Doctor". 

Doctoral student Georgi Geshev is extremely scrupulous regarding the selection 

of methodological approaches and the individual, tools specific for the different 

scientific topics. The dissertation itself is set up within interdisciplinary genesis, 

and for this reason prior knowledge and skillful handling of a wide range of 

scientific tools typical of the field of social sciences is required. The analysis, 

synthesis, processing of statistical information, monitoring, comparative studies, 

the general theoretical approach in the study of foreign, domestic and global and 

regional politics, content analysis, comparative analysis, blitz analysis, pest 

analysis, swot analysis, scenario planning, case study are visible as well as IDEF0 

methods. Data from scientific and popular science literature, media publications 

of American, Russian, Turkish, Bulgarian and European authors have been taken 

under consideration. 

 The identified and used methodological approaches and tools correspond to 

the nature of the set research objective and help to realize the set tasks. 

3. Characteristics of the scientific and scientific-applied contributions 

in the dissertation work. Credibility of the material. 

The scientific and scientific-applied contributions are the main component 

of such kind of research. The doctoral student specifies six of them, but in my 

opinion they need to be edited and reshaped. Among the ex-High Attestation 

Commission requirements were that such kind of mark for obtaining the 

educational and scientific degree "doctor" should not be expressed in more than 

three, maximum four contributions. Otherwise, it seems that their number 

corresponds more to obtain the higher scientific degree as it is "Doctor of 

Sciences". In such case, I share the opinion that it is difficult to pretend a 



contribution in the first chapter, specifically expressed through the author's 

formulation "a multidimensional explanatory model of the new paradigm of 

power in contemporary international relations is proposed." 

There are non-contestable contributing components in the second chapter 

/Dimensions of the power of the key geopolitical actors in Southeast Europe/ and 

in the third chapter /Strategy for the intelligent power of the Republic of Bulgaria 

in SEE/. These are formulated within mentioned Contributions № 2-6 noted by 

the PhD student. In my sight, this component of the study should have been 

reshaped by looking for an appropriate regionalized rather than functional-

methodological approach. 

4. Evaluation of the scientific results and contributions of the 

dissertation work. 

The scientific contributions and results of doctoral student Georgi Geshev's 

dissertation work are indisputable. 

First of all, he managed to extract from already formulated models in the 

world theory the multi-dimensional component "power", mandatoty present in the 

scientific divisions of international relations, foreign policy and security. The 

author of the study set up, on the basis of an extremely rich theoretical base 

/international and Bulgarian sources/, a standard that he applies to a research field 

unknown until now in Bulgarian science. Doctoral student Geshev proposes a new 

theory concerning the genesis of the "power" of the leading geopolitical factors 

/US, EU, Russia, Turkey and China/ that outline the profile of our region. 

Secondly, Mr. Geshev also offers a new research method. It is about 

generating a specific variety of "scenario planning". A factorial PEST-analysis 

was applied to the four proposed scenarios for the power of agents external to 

SEE. 

     Thirdly, I would like to focus on the proposal of a conceptual model of 

an interactive strategy for the intelligent “power” of the Republic of Bulgaria, 

based on the model (IDEF0) after a SWOT analysis of the power of the Republic 



of Bulgaria has been made. In this way, the doctoral student also offers a new 

theoretical matrix outlining the contours of the intelligent “power” of our country, 

in aim to optimally defend national interests. 

Undoubtedly, the proposed models will have a concrete practical 

dimension. Conceptualizing the "power" and the actions of leading actors external 

to our region and using the proposed methodological paradigm for Bulgarian 

foreign policy decision making will be of great benefit in increasing the rationality 

of the foreign policy act. It is a toll for optimal overlap between the foreign policy 

aims and Republic of Bulgaria’s national interests. 

5. Evaluation of dissertation publications and authorship. 

There are three publications submitted for reviewing. They are 

departmental, as they are all published in various editions of the Military 

Academy. I highly appreciate to all three, whose topics are directly related to the 

dissertation’s title. Especially, I would like to mention the article "The need for a 

new paradigm of international relations", which sounds prescient enough on the 

eve of the Russian invasion of Ukraine. Probably this particular text would have 

been appropriate to be published in magazines such as «Geopolitics» or 

«International Relations», in order to have a greater variety and probably fit better 

into the focus of the publication. 

6. Opinion on the presence or absence of compilation. 

The result for the presence of compilation is negative. It applies both to the 

dissertation and to the publications attached to it. The originality of the analysis 

is more than obvious. 

7. Literary awareness and competence of the doctoral student. 

The referencies used within the dissertation work are highly 

comprehensive. The referencies’ data is comparable to a dissertation claiming to 

receive the scientific degree "Doctor of Science". The PhD student has 

endeavored to review the entire data base of the topic. 



I would recommend that the PhD student distinguish between scientific and 

expert data /scientific-popular referencies/. The authors of the latter are usually 

journalists and their research has a relatively lower degree of credibility. In 

addition, the bibliographic part could have been enriched with studies of Balkanist 

scholars /political science and history/. Bulgaria has a tradition and a strong 

representation of this regional share of the social sciences. 

8. Evaluation of the abstract. 

The abstract is fully compliant with the legal requirements. The text 

enlights the main ideas of the dissertation reseach. All required elements are 

present and reshaped according to the academic criteria. 

9. Critical Notes. 

Along with the undeniably well done analytic work, some critical remarks 

and recommendations for future academic researches can be mentioned. 

The work, as I noted before, is multidisciplinary matter. The dissertation 

could have saved the same title if it had been oriented within the “political 

science” professional field. However, then it had to have a different content, a 

different terminology and a different referencies’ data base. Probably, this 

scientific "clone" should at least symbolically cast some shadow in Mr. Geshev’s 

dissertation. I mean the need for more empiricism data and field conclusions, not 

so much theoretical reasoning and generalizing formulas. In the coming academic 

researches, in case Mr. Geshev maintains a similar analytic focus, I would 

recommend him to implement a real symbiosis between the tools of the two 

scientific fields, namely "national security" and "political science". 

It is not bad to be clarified part of the conceptual apparatus. I mean that it 

is recommendable to avoide purely compiled conceptional formulas whether they 

are from Western or Russian referencies. 

10. Conclusion. 

The dissertation analysis of doctoral student Georgi Geshev fully meets the 

requirements for obtaining an educational and scientific "doctor". The text 



testifies to in-depth scientific knowledge, convincing theoretical preparation, 

proven methodological skills and sufficient linguistic expertise. Moreover, the 

presented text convinces of the presence of intellectual potential and accumulated 

research skills that promise coming successful researches. I would also like to 

congratulate Associate Professor PhD Ilina Armencheva for the successfully 

chosen topic and the wonderful scientific guidance. 

11. Evaluation of the dissertation work. 

Based on everything written up to this point, I want to clearly express my 

positive opinion about Georgi Geshev's dissertation. In this regard, I would like 

to call on the colleagues of the scientific jury to unanimously vote for the awarding 

of the educational and scientific degree "doctor" in professional field 9.1 National 

Security, in the scientific specialty "Military-political problems of security". 

 

 

Date: ..........                                                     Referent: ........  

 


