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I. Актуалност и значимост на разработвания в дисертационния труд 

проблем  

Рецензията е възложена със заповед на началника на ВА „Г. С. Раковски“ 

№ СИ29-РД03-187/03.08.2022 г. и решение на Научното жури, назначено със 

същата заповед, взето на своето първо заседание на 09.08.2022 г.  

Сигурността на индивида и на социалната организация, в която пребивава 

е била, е и ще си остане основен и винаги актуален приоритет в индивидуален 

и организационен план. През всички етапи на своето съществуване 

организациите, под каквато и да е форма на съществуване в своето развитие са 

се стремели винаги на първо място да вкарват новите научни и практически 

постижения в системите си за сигурност. Епохата на „четвъртата 

индустриална революция“ не прави изключение. Изследване на 

възможностите за включване на изкуствения интелект в системите за 

сигурност на организациите и държавата е естествено продължение на тази 

обективна необходимост. Това дефинира актуалността на темата. 

Значението на изследването се определя от новите по-високи 

възможности на изкуствения интелект за повишаване на ефективността на 

системите за сигурност на организациите и държавата. Като се имат предвид 

огромните, разнообразни, достоверни и фалшиви информационни потоци в 

информационното общество, впрягането на изкуствения интелект за по-

ефективно решаване на въпросите по сигурността е обективно необходимо, 

следователно темата с висока степен на значимост за обществото и държавата.   
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Това обуславя не само актуалността и важното значение на изследването 

по темата на дисертационния труд както за развитие на науката, така и за 

практиката на планиране и използване на изкуствения интелект.  

Генерираното ново знание по темата е полезно и необходимо за целите на 

повишаване на ефективността на организацията и управлението на процесите 

по планиране постигане на необходимото ниво на сигурност, като надежден 

инструмент в контекста на новите обективни реалности, породени от 

съвременната динамика и интернационализация на съюзните дейности в 

различни сфери. Тези основни фактори правят темата уникална, актуална и с 

висока степен на значимост. 

II. Степен на проникване в проблема и оценка за състоянието на 

решаването му към настоящия момент  

Докторантката е навлязла в научния проблем в необходимата дълбочина, 

което ѝ е позволило да проведе необходимите теоретични изследвания и на 

тази основа е получила полезни научни и практически резултати. 

III. Относно избраната методика на изследванията 

Възприетият структурен план, методология и методи за провеждане на 

научното изследване са релевантни, удачно и целесъобразно подбрани, 

съответстват в пълна степен на тематично изведения проблем и са осигурили 

постигане на поставените изследователски цели чрез решаване на удачно 

дефинираните изследователски задачи. Използваните литературни източници 

са позволили на авторката да усвои необходимите специфични знания за 

извършване на изследването по темата, с което се изпълнява образователното 
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изискване на Индивидуалния учебен план. Придобитите знания са позволили 

на докторантката да проведе задълбочени изследвания на обекта и предмета и 

да докаже изследователската си хипотеза, с което са изпълнени изискванията 

за изпълнение на научната и изследователска част на Индивидуалния учебен 

план. С това са постигнати поставените цели в дисертационния труд. 

IV. Кратка аналитическа характеристика на естеството и 

достоверността на материала, върху който се градят приносите на 

дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд, върху който се градят научните и 

приложни приноси на докторантката, е под формата на цялостно, завършено, 

самостоятелно научно изследване, което ѝ е позволило да селектира известни 

научни методи и теории, да ги приложи и интерпретира удачно, да проведе 

необходимите и целесъобразни изследвания и да  постигне поставените целите 

в дисертационния труд.  

Съдържанието на дисертацията е разработено в структура от в увод, три 

глави с обосновани изводи по всяка една от тях, общи изводи по 

дисертационното изследване, заключение, научни и приложни резултати, 

списък на използваните литературни източници и приложения. Обемът на 

дисертационния труд е 160 страници. Основният текст обхваща 143 страници, 

5 графики и 6 таблици. Използваните литературни източници са 165.  

За постигане на целите и изпълнение на задачите на изследването 

докторантът успешно прилага общи изследователски методи като критичен 

анализ, синтез на научната литература по темата, процесния и системния 

подходи, сравнение, обобщение, формализация, индукция, дедукция и др. 

Целта на изследванията в дисертационния труд е да се идентифицират и 
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анализират възможностите за използване на изкуствения интелект в средата на 

съвременните информационно-технологични постижения за повишаване на 

ефективността на социалното и политическо управление. Тази цел се постига 

като е генериран концептуален модел на „Национална стратегия за развитие 

на изкуствения интелект“ в Република България, в контекста на международни 

и национални стратегически документи и добри практики в тази сфера.  

Обектът на изследването в дисертационния труд е новата технологична 

революция и изкуствения интелект, а предметът е прилагане на техните 

възможности в сферата на сигурността за по-ефективно управление.  

Постигане на поставените цели в дисертационния труд е извършена с 

решаване на следните три основни изследователски задачи, които считам за 

удачно и релевантно определени: 

1. Изследване на характеристиките и параметрите на приложение на 

базисните иновации на Четвъртата промишлена революция, таксономия на 

ефектите им върху държавната мощ и основни сфери на обществото в етапа на 

Глобализация 4.0, дефиниране на детерминираната от нея нова парадигма на 

сигурността.  

2.  Анализ и оценка на ефектите на новите технологии върху 

геополитиката и международните отношения и идентифициране на добрите 

практики на водещи геополитически актьори за политическа/икономическа 

стабилност в новата среда за сигурност. 

3. Разработване на адекватен за българската действителност 

концептуален модел на Национална стратегия за развитие на ИИ, като 

задължителна предпоставка за ефективно управление на прогнозираните 

предизвикателства, рискове и заплахи за широката сигурност в процеса на 
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развитие на ЧПР у нас. 

Въведените ограничения в изследванията по темата, за позволили на 

докторантката да се фокусира и задълбочи по същността на проблема. 

В увода на дисертацията са обосновани актуалността на темата, 

практико-приложния ѝ характер и значимостта на решението на проблема. 

Представени са всичките необходими атрибути.   

В първа глава са разгледани въпросите за възможната промяна на модела 

на сигурността на организацията и държавата, в контекста на възможностите 

за използване на Изкуствения интелект станал реалност в условията на 

Четвъртата индустриална революция. Изследвани са развитието и 

приложението на изкуствения и интелект и новите технологии в условията на 

глобалните информационни процеси. Изведени и дефинирани са проблемите 

„хипернационализъм“ и „национализъм базиран на изкуствения интелект“.  

Удачно е разширено съдържанието на важните понятия за водене на новите 

спорове и противоборство с цел завладяване на човешките умове, понятията 

„твърда“ и “мека“ сила, като нови инструменти на публичната дипломация в 

международен аспект. Резултатите са обобщени. 

Във втора глава, като логическо продължение на изследването от първа 

глава, са поставени акцентите за създаване на базата за решаване на задачата 

в трета глава. Изследвани и анализирани, в необходимата степен, са 

предизвикателствата и възможните важни решения в сферата на 

политическото управление при използване на възможностите на изкуствения 

интелект. Същият е анализиран в качеството му на нов ключов фактор в този 

контекст. Целенасочено и в подходящ аналитичен и обемен обхват са 

изследвани стратегиите и политиките на важни глобални политически играчи, 

прилагащи елементи на изкуствения интелект в своята практическа дейност. 
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Това са: Европейския съюз, САЩ, Русия, Китай. По този начин е изследван и 

обобщен известен световен опит.  

Главата завършва с обосновани, аргументирани и базирани на 

доказателства изводи. 

В трета глава е решена основната изследователска задача за генериране 

на концептуално-пораждащ модел на „Национална стратегия за изкуствен 

интелект на Република България“ (Стратегията). Докторантката 

съсредоточава изследователските си усилия върху два важни проблема от 

съдържанието на този модел, а именно ефективното използване на 

изкуствения интелект и структуриране на съдържанието на самата стратегия. 

Изследването на първият проблем удачно обхваща резултатите от анализите в 

първа и втора глава, като ги интерпретира за целите на Стратегията, които 

логически водят до предложението за технологията за разработване  на 

концептуалния модел, за целите на политическото управление в Република 

България.  

В логическа последователност е структурирано съдържанието на 

„Национална стратегия за изкуствен интелект на Република България“. 

Предвидени са основните градивни елементи на такъв документ като 

стратегическите цели, етапите за тяхното постигане, дефинирани са основни 

приоритети, съпътстващите ги дейности и не на последно място включени 

елементите на мониторинга и крайните очаквани резултати.  

Главата завършва с обосновани изводи, което е логически завършек на 

най-важната изследователска задача, която докторантката решава в своята 

дисертация.  

Анализът на съдържанието на представената дисертация, специфичния и 

оформен стил на докторантката ми дава основание да направя извода, че те са 
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нейно лично дело и постижение. 

V. Основни научни и научно-приложни приноси в дисертационния 

труд (същност и характер) 

Научните и приложните приноси в дисертационния труд отразяват 

постиженията на докторантката и са доказателство за нейните научни 

интереси. Приемам заявените приноси като са посочени от авторката. 

Научни приноси 

1. Темата за стратегическите последици от новата технологична 

революция е концептуализирана като проблем на теорията и управлението на 

сигурността. Дефинирани са неговото съдържание и параметри . 

2. Дефинирани, структурирани и анализирани са основните нови 

предизвикателства пред сигурността, в контекста на Четвъртата индустриална 

революция и са предложени политики за тяхното управление.  

3. Направен е сравнителен анализ и са оценени, от гледна точка на 

тяхната ефективност и приложимост, релевантни национални и международни 

стратегически документи, свързани с разработването и прилагането на 

изкуствения интелект.   

Приложни приноси 

1. Идентифицирани са международни „добри практики“ на 

високотехнологични държави, разработили и приложили национални 

стратегически документи в сферата на изкуствения интелект.  

2. Формулирани са практически препоръки за иницииране на 

политически действия по създаването на релевантен за Република България 

стратегически документ, дефиниращ приоритетни сектори, ресурси, 

мониторинг и постижения. 
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3. Предложен е концептуален модел на Национална стратегия за 

развитие на изкуствения интелект в Република България. Структурирана е 

възможна форма на неговото изготвяне.  

VI. Оценка на авторското участие в получаването на приносите 

Заявеното авторство от докторантката за извършеното изследване в 

дисертационния труд, специфичния авторски стил и получените резултати са 

основание да се направи извода, че са нейно лично дело. Към момента, в 

рамките на моите компетентности, не намирам основание и данни за 

плагиатство. 

VII. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Приемам за рецензия представените три броя публикации по темата.  

Същите позволяват да се получи по-широка публична представа за 

дисертационния труд сред специалистите по темата.  

VIII. Използване на получените в дисертационния труд резултати и 

препоръки за бъдещото им внедряване 

Получените в дисертационния труд резултати са полезни и могат да 

представляват интерес за работещите в системата на социалното и 

политическото управление, в системата за националната отбрана и сигурност, 

докторанти, студенти, слушатели, курсанти, дипломанти, изследователи, 

ръководители, политици и други интересуващи се от темата. 

IX. Относно автореферата към дисертационния труд 

Авторефератът на дисертационния труд е разработен в съответствие с 

изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. В него са изложени основните идеи и 

синтезираните изводи по дисертацията. Той вярно отразява постигнатите от 

докторантката резултати. 
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X. Критични бележки 

Към представените дисертационен труд, автореферат и публикации могат 

да бъдат отправени някои препоръки и критични бележки като към 

формулирането на някои проблеми, пълнотата на някои от анализите, 

прецизността в лексиката при формулиране на отделни резултати. Тези 

препоръки и бележки не влияят на същността, значимостта, актуалността и 

важността на получените от кандидатката научни и приложни приноси и по 

никакъв начин не препятстват тяхната приложимост в практиката. Поради 

това те не се обсъждат в настоящата рецензия. 

XI. Други въпроси 

Няма други въпроси по които да се вземе отношение в настоящата 

рецензия. Препоръчвам на докторантката да издаде монография на базата на 

постиженията си в дисертационния труд. 

XII. Заключение 

Давам цялостна положителна оценка на дисертационния труд, гласувам 

положително и предлагам на уважаемите членове на Научното жури да 

гласуват положително за присъждане на образователната и научна степен 

"доктор", в професионално направление 9.1 Национална сигурност, по 

докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“ на 

Селвие Ахмедова Чаушева. 

РЕЦЕНЗЕНТ:……………………. 

проф. д-р инж. Евгени Манев 

02.09.2022 г.  
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I.  Relevance and significance of the problem developed in the dissertation 

The review was assigned by order of the Commandant-Rector of the National 

Defense College "G. S. Rakovski" № СИ29-РД03-187/03.08.2022 г and decision of 

the Scientific Jury, appointed by the same order, taken at its first meeting on 

09.08.2022. 

The security of the individual and of the social organization in which he resides 

has been and will remain the main and always relevant priority in individual and 

organizational view. Organizations during all stages of their existence and in any 

forms of their development, they have always sought first and foremost to 

incorporate new scientific and practical achievements into their security systems. 

The era of the "fourth industrial revolution" is no exception.  

Researching the possibilities of including artificial intellect in the security 

systems of organizations and the states is a natural extension of this objective 

necessity. This defines the topicality of the dissertation. 

The importance of the research is determined by the new higher capabilities of 

artificial intellect to increase the effectiveness of the security systems of 

organizations and the states. Having in mind the huge, diverse, credible and false 

information flows in the information society, the harnessing of artificial intellect to 

more effectively solving of security issues is objectively necessary, therefore the 

topic is of high importance for societies and stats.  

This determines not only the relevance and importance of research on the topic 

of the dissertation but development of science and practice of planning and using 

artificial intellects.  

The generated new knowledge on the subject is useful and necessary for the 

purposes of increasing an efficiency of organization and its management of planning 
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processes for achieving the necessary level of security. It is a reliable tool in the 

context of the new objective realities generated by the modern dynamics and 

internationalization of activities in different spheres. These main factors make the 

topic unique, relevant and highly important.  

II. Degree of penetration into the problem and assessment of the state of 

its solution at the moment 

The doctoral student entered the scientific problem in the necessary depth, which 

allowed her to conduct the relevant theoretical research and, on this basis, obtained 

useful scientific and practical results. 

III. Regarding the chosen research methodology 

The adopted structural plan, methodology and methods for conducting the 

scientific research are relevant, appropriately and expediently selected, fully 

correspond to the thematically derived problem and have ensured the achievement 

of the set research goals by solving the well-defined research tasks. 

 The literary sources used allowed the author to acquire the necessary specific 

knowledge to carry out the research on the topic, which fulfills the educational 

requirement of the Individual Working Plan of the PhD student. The acquired 

knowledge allowed the doctoral student to conduct in-depth research on the object 

and the subject and to prove her research hypothesis, which fulfilled the 

requirements for the implementation of the scientific and research part of the 

Individual Working Plan of the PhD student. With this, the goals set in the 

dissertation have been achieved. 

IV. Brief analytical description of the nature and credibility of the material 

on which the contributions of the dissertation work are built 

The presented dissertation work, on which the scientific and applied 
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contributions of the doctoral student are built, is in the form of a complete, 

independent scientific study, which allowed her to select known scientific methods 

and theories, to apply and interpret them appropriately, to conduct the necessary and 

expedient research and achieve the goals set in the dissertation work. 

The content of the dissertation is developed in a structure of introduction, three 

chapters with grounded conclusions on each of them, general conclusions on the 

dissertation research, scientific and applied results, list of used literary sources and 

appendices. The volume of the dissertation is 160 pages. The main text covers 143 

pages, 5 graphs and 6 tables. There are 165 literary sources used. 

To achieve the goals and fulfill the tasks of the research, the doctoral student 

successfully applies general research methods such as critical analysis, synthesis of 

the scientific literature on the topic, process and system approaches, comparison, 

generalization, formalization, induction, deduction, etc. 

The goal of the research in the dissertation work is to identify and analyze the 

possibilities of using artificial intellect in the environment of modern information 

technology achievements to increase the efficiency of social and political 

management. This goal is achieved by generating a conceptual model of the 

"National Strategy for Development of Artificial Intellect" in the Republic of 

Bulgaria, in the context of international and national strategic documents and good 

practices in this field. 

The object of research in the dissertation work is the new technological 

revolution and artificial intellect, and the subject is the application of its capabilities 

in the field of security for more efficient management. 

Achieving the goals set in the dissertation work was accomplished by solving 

the following three main research tasks, which I consider to be appropriately and 
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relevantly defined: 

1. Study of the characteristics and application parameters of the basic 

innovations of the Fourth Industrial Revolution, taxonomy of their effects on state 

power and main spheres of society in the stage of Globalization 4.0, definition of the 

new security paradigm determined by it. 

2. Analysis and evaluation of the effects of new technologies on geopolitics and 

international relations and identification of good practices of leading geopolitical 

actors for political/economic stability in the new security environment. 

3. Development of a conceptual model of a National Strategy for the 

development of AI that is adequate for the Bulgarian reality, as a mandatory 

prerequisite for efficient management of the predicted challenges, risks and threats 

to the broad security in the development process of Forth Industrial Revolution in 

our country. 

The limitations introduced in the research on the subject allowed the doctoral 

student to focus and deepen the essence of the problem. 

In the introduction of the dissertation, the topicality of the topic, its practical 

nature and the significance of the solution to the problem are substantiated. All 

necessary attributes are presented. 

In the first chapter, the issues of the possible change of the security model of 

the organization and the state are considered, in the context of the possibilities of 

using Artificial Intellect, which became a reality in the conditions of the Fourth 

Industrial Revolution. The development and application of artificial intellect and 

new technologies at the conditions of global information processes are studied. 

The problems of "hyper nationalism" and "nationalism based on artificial 

intellect" are derived and defined. The content of the important concepts for 
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conducting new disputes and confrontations with the aim of conquering human 

minds, the concepts of "hard" and "soft" power, as new tools of public diplomacy in 

an international aspect, has been successfully expanded. The results are summarized. 

In the second chapter, as a logical continuation of the research from the first 

chapter, the emphasis is placed on creating the basis for solving the task in the third 

chapter. The challenges and possible important solutions in the field of political 

management when using the possibilities of artificial intellect are researched and 

analyzed, to the necessary extent. The same is analyzed as a new key factor in this 

context. 

The strategies and policies of important global political players applying 

elements of artificial intellect in their practical activities have been studied 

purposefully and in an appropriate analytical and voluminous scope. These are: 

European Union, USA, Russia, China. In this way, known world experience has 

been studied and summarized. 

The chapter concludes with grounded, augmented and evidence-based 

conclusions. 

In the third chapter, the main research task of generating a conceptual-generative 

model of the "National Strategy for Artificial Intellect development of the Republic 

of Bulgaria" (the Strategy) is solved. The doctoral student focuses her research 

efforts on two important problems of the content of this model, namely the efficient 

use of artificial intellect and structuring of the content of the strategy itself. 

The study of the first problem aptly covers the results of the analyzes in the first and 

second chapter, interpreting them for the purposes of the Strategy, which logically 

lead to the proposal for technology for development of the conceptual model, for the 

purposes of political management in the Republic of Bulgaria. 

The content of the "National Strategy for Artificial Intelligence of the Republic of 
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Bulgaria" is structured in a logical sequence. The main building blocks of such a 

document are foreseen, such as the strategic goals, the stages for their achievement, 

the main priorities are defined, the accompanying activities and, last but not least, 

the elements of monitoring and the final expected results are included. 

The chapter ends with grounded conclusions, which is a logical conclusion to 

the most important research task that the doctoral student solves in her dissertation. 

The analysis of the content of the presented dissertation, the specific and shaped 

style of the doctoral student gives me reason to conclude that they are her personal 

work and achievement. 

V. Main scientific and scientific-applied contributions in the dissertation 

work (essence and character) 

The scientific and applied contributions in the dissertation work reflect the 

achievements of the doctoral student and are evidence of her scientific interests. I 

accept the stated contributions as indicated by the author. 

Scientific contributions 

1. The topic of the strategic implications of the new technological revolution 

is conceptualized as a problem of security theory and management. Its content and 

parameters are defined. 

2. The main new security challenges in the context of the Fourth Industrial 

Revolution are defined, structured and analyzed and policies for their management 

are proposed. 

3. A comparative analysis was made and relevant national and international 

strategic documents related to the development and application of artificial intellect 

were evaluated in terms of their effectiveness and applicability. 

Applied Contributions 
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1. International "good practices" of high-tech countries that have developed 

and implemented national strategic documents in the field of artificial intelligence 

have been identified. 

2. Practical recommendations have been formulated for the initiation of 

political actions on the creation of a strategic document relevant to the Republic of 

Bulgaria, defining priority sectors, resources, monitoring and achievements. 

4. A conceptual model of a National Strategy for the Development of 

Artificial Intellect in the Republic of Bulgaria is proposed. A possible form of its 

preparation is structured. 

VI. Evaluation of the author's participation in the receipt of contributions 

I accept for review the presented three publications on the subject. They allow to 

wider public perception of the dissertation work among specialists on the subject to 

be obtained. 

VII. Use of the results obtained in the dissertation work and 

recommendations for their future implementation 

The results obtained in the dissertation work are useful and may be of interest 

to those working in the system of social and political management, in the system of 

national defense and security, doctoral students, students, graduates, researchers, 

managers, politicians and others interested in the topic 

VIII. About the abstract for the dissertation work 

The abstract of the dissertation work has been developed in accordance with 

the requirements of ЗРАСРБ and ППЗРАСРБ. It presents the main ideas and 

synthesized conclusions of the dissertation. It faithfully reflects the results achieved 

by the doctoral student. 

IX. Critical notes 
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Some recommendations and critical remarks can be made to the presented 

dissertation work, abstract and publications, such as the formulation of some 

problems, the completeness of some of the analyses, the precision in the vocabulary 

when formulating individual results. These recommendations and notes do not affect 

the essence, significance, relevance and importance of the scientific and applied 

contributions received by the candidate and in no way hinder their applicability in 

practice. Therefore, they are not discussed in this review. 

X. Other questions 

There are no other issues to be addressed in this review. I recommend that the 

PhD student publishes a monograph based on her dissertation achievements. 

XI. Conclusion  

I give an overall positive assessment of the dissertation work, I vote positively 

and propose to the respected members of the Scientific Jury to vote positively for 

awarding the educational and scientific degree "doctor", in professional direction 9.1 

National Security, on the doctoral program "Military-Political Problems of Security" 

to SELVIE AHMEDOVA CHAUSHEVA. 
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prof. Evgeni Manev PhD Eng. 
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