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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Заявената тема за дисертационното изследване сама по себе си 

предполага и съдържа висока степен на актуалност. Тази теза може да се 

обоснове с няколко аргумента. Първо, темата се отнася за бъдещето 

развитие на Югоизточна Европа и Балканите, което е от особена важност за 

стратегическата ориентация на държавите в този регион. Второ, това 

бъдеще се свързва непосредствено с бъдещото влияние на разглежданите 

геополитически „играчи“ върху региона и държавите в него. Трето, това 

влияние и последствието от него се изследва от гледна точка на силата, с 

която то може да се прояви върху Република България. И не на последно 

място на базата на находките от изследването се предлагат варианти за 

оценка на възможните удачни модели на отношение на Република България 

в тази бъдеща среда. 

Така поставена концепцията на изследователската тема ясно 

дефинира значението на постигнатите научни и научно-практически 

резултати, които непосредствено се отнасят до националната сигурност на 

Република България в контекста на влиянието с „мека“ и твърда сила на 

големите геополитически „играчи“ в региона.  Естествено това влияние е 

еманация на техните икономически и политически интереси.  

Освен това, приложения мултидисциплинарен подход в изследването 

е довел до получаване на важни нови знания за сигурността на Република 

България в бъдеще. Значението на този факт се повишава и от 

обстоятелството, че не са много изследванията в тази посока. 

Поставената цел в дисертационния труд е удачно избрана, а 

докторантът я постига чрез успешното изпълнение на дефинираните 

изследователски задачи. Обектът, предметът и изследователската теза са 
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целесъобразно определени. Изследването закономерно води до постигане на 

декларирания краен резултат. 

Обхватът на изследването, същността и съдържанието са оразмерени 

в съответствие с ресурсните и времеви ограничения на работния план, 

посочени от автора в съдържанието и увода на дисертационния труд. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд 

Получените резултати са описани логично и изчерпателно. Езикът и 

стилът на изложението са прагматични и имат спецификата на 

разглежданата научна област. Използването на понятията се ограничава в 

рамките на необходимостта от внасяне на яснота в изложението. 

Теоретичните обобщения показват наличие на необходимото теоретично и 

експертно ниво на автора.  

Приемам научните приноси на докторанта, както са предложени в 

дисертационния труд, като ги обобщавам и разделям в две групи както 

следва: 

Научни приноси  

1. Анализирана е същността и съдържанието на понятието 

„постсила“. Разкрит е нейния хибриден характер. 

2. Извършено е мултидисциплинарно изследване на  модела на 

новата парадигма на силата в международните отношения в съвременната 

и бъдеща политическа обстановка от гледна точка на геополитическите 

„играчи“.  

3. Направен е, през призмата на регионалната стабилност, 

сравнителен анализ и оценка на специфичния инструментариум и на 

ефективността на прилагане на меката сила от основните геополитически 

актьори в ЮИЕ – САЩ, ЕС, Русия, Китай и Турция.  
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Научно-приложни приноси 

На базата на прилагане на известни теоретични модели и тяхната 

интерпретация са: 

1. Генерирани и обосновани четири сценария на глобалните 

проекции на силата на геополитическите „играчи“ в ЮИЕ. 

2. Направен е PEST  и SWOT анализ на силата на Република 

България с таксономия, оценка на елементите по основните изследвани 

параметри и са изведени съответните обосновани изводи. 

3. На базата на интерпретация на модела IDEF0 е разработена 

методология и е предложен концептуални-пораждащ модел на 

интерактивна стратегия за интелигентна сила на Република България.  

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

Методологията и методиката на изследването са удачно избрани и 

компетентно приложени, което е довело до доказване на работната хипотеза 

и до изпълнение на поставените основни изследователски задачи.  

Достоверността им се потвърждава от направените анализи и 

интерпретации, които не дават основание за поява на съмнения относно 

оригиналността и авторството на докторанта  на представения 

дисертационен труд. 

Изводите и препоръките произлизат и съответстват на получените 

резултати. Балансът между обхвата на темата, избора на мащабите на 

задачите и ограничаване на изследователските цели, са позволили 

съсредоточаване на автора върху изпълнението на всички планирани научни 

задачи. 

Личният принос на докторанта в получаването на приносите в 

дисертационния труд е неоспорим. Авторството му не буди съмнение. Към 

момента не ми е известно да има претенции от автори или анонимни 
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източници за некоректно използване на литература или цитирания от 

автора. На базата на представените материали, в рамките на моята 

компетентност, имам основание за твърдение, че няма наличие на 

плагиатство. 

4. Критични бележки 

Критичните бележки бяха разгледани с докторанта по време на 

предварителното обсъждане, приети от него, отразени в крайния текст на 

дисертационния труд и поради това не се представят тук. Същите в никакъв 

случаи не намаляват актуалността, значимостта и същността на получените 

приноси и не ограничават тяхната приложимост. 

Препоръчвам на докторанта да издаде монография на базата на 

дисертационния труд.  

5. Заключение 

Дисертационният труд е изготвен съгласно изискванията на ВА „Г. С. 

Раковски“, ЗРАС в Република България и Правилника за неговото 

прилагане.  Автореферата представя дисертационния труд, вярно и точно 

отразява постиженията на автора в дисертационното изследване, дава 

правилна и ясна представа за него и  изпълнява функциите си съгласно ЗРАС 

на РБ и ППЗРАС на РБ.  

6. Оценка на дисертационния труд. 

Анализът на представения дисертационен труд и публикациите към 

него са основание да дам положителна оценка, да гласувам положително и 

да предложа на уважаемите членове на Научното жури да гласуват 

положително, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, 

в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално 

направление 9.1 Национална сигурност, докторска програма 
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„Военнополитически проблеми на сигурността“ на Георги Стоименов 

Гешев. 
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I.  Relevance and significance of the problem developed in the 

dissertation 

The requested topic for the dissertation research itself implies and contains 

a high degree of relevance. This thesis can be supported by several arguments. 

First, the topic concerns the future development of South-Eastern Europe and the 

Balkans, which is of particular importance for the strategic orientation of the 

countries in this region. Second, this future is directly related to the future 

influence of the geopolitical "players" in the region and the countries in it. Thirdly, 

this influence and its consequences are examined from the point of view of the 

power with which it can manifest itself on the Republic of Bulgaria. 

And last but not least, on the basis of the findings of the study, options are 

offered for evaluating the possible appropriate models of the Republic of 

Bulgaria's attitude in this future environment. 

Thus, the concept of the research topic clearly defines the significance of the 

achieved scientific and scientific-practical results, which directly relate to the 

national security of the Republic of Bulgaria in the context of the influence with 

"soft" and “hard“ power of the major geopolitical "players" in the region. 

Naturally, this influence is an emanation of their economic and political interests. 

In addition, the applied multidisciplinary approach in the research has led to 

generating important new knowledge for the security of the Republic of Bulgaria 

in the future. The importance of this is also increased by the fact that there are not 

many studies in this direction. 

The goal set in the dissertation work is well chosen, and the doctoral student 

achieves it through the successful implementation of the defined research tasks. 

The object, subject and research thesis are appropriately defined. The research 

naturally leads to the achievement of the declared final result. 

The research scope, nature and content are sized in accordance with the 

resource and time constraints of the work plan indicated by the author in the 
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content and introduction of the dissertation work. 

II. Evaluation of the scientific results and contributions of the 

dissertation work. 

The obtained results are described logically and exhaustively. The language 

and style of the presentation are pragmatic and have the specificity of the scientific 

field under consideration. The use of concepts is limited within the framework of 

the need to bring clarity to the exposition. Theoretical summaries indicate the 

presence of the necessary theoretical and expert level of the author. 

I accept the scientific contributions of the doctoral student as proposed in the 

dissertation, summarizing them and dividing them into two groups as follows: 

Scientific contributions 

1. The essence and content of the concept of "post-power" has been analyzed. 

Her hybrid nature is revealed. 

2. A multidisciplinary study of the model of the new paradigm of power in 

international relations in the contemporary and future political environment from 

the perspective of geopolitical "players" was carried out. 

3. Through the prism of regional stability, a comparative analysis and 

assessment of the specific tools and the effectiveness of the application of soft 

power by the main geopolitical actors in SEE - USA, EU, Russia, China and 

Turkey - was made. 

Applied contributions 

Based on the application of known theoretical models and their interpretation 

are: 

1. Generated and substantiated four scenarios of global power projections 

of geopolitical "players" in SEE. 

2. PEST and SWOT analysis of the strength of the Republic of Bulgaria 
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with taxonomy, evaluation of the elements according to the main investigated 

parameters was made and the corresponding justified conclusions were drawn. 

3. Based on the interpretation of the IDEF0 model, the methodology has 

been developed and a conceptual generating model of an interactive strategy for 

the intelligent force of the Republic of Bulgaria has been proposed. 

III. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

The methodology and methods of the research were well chosen and 

competently applied, which led to the proof of the working hypothesis and to the 

fulfillment of the main research tasks set. Their reliability is confirmed by the 

analyzes and interpretations made, which do not give rise to doubts about the 

originality and authorship of the doctoral student of the presented dissertation 

work. 

Conclusions and recommendations are derived from and correspond to the 

results achieved. The balance between the scope of the topic, the selection of the 

scales of the tasks and the limitation of the research objectives have allowed the 

author to focus on the implementation of all planned scientific tasks. 

The personal contribution of the doctoral student in obtaining the 

contributions in the dissertation work is undeniable. Its authorship is beyond 

doubt. At this time, I am not aware of any claims by authors or anonymous sources 

of improper use of literature or author citations. On the basis of the materials 

presented, within the scope of my competence, I have reason to claim that there 

is no plagiarism. 

IV. Critical notes 

The critical comments were discussed with the PhD student during the 

preliminary discussion, accepted by him, reflected in the final text of the 

dissertation and are therefore not presented here. They in no way reduce the 

relevance, significance and essence of the contributions received and do not limit 

their applicability. 
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I recommend that the doctoral student publish a monograph based on the 

dissertation work. 

V. Conclusion 

The dissertation was prepared according to the requirements of the National 

Defense College "G. S. Rakovski", ЗРАС in the Republic of Bulgaria and the 

Regulation for its implementation. The abstract presents the dissertation work, 

faithfully and accurately reflects the achievements of the author in the dissertation 

research, gives a correct and clear idea of it and fulfills its functions according to 

the ЗРАС of the Republic of Belarus and the ППЗРАС of the Republic of 

Bulgaria. 

VI. Evaluation of the dissertation work.  

The analysis of the presented dissertation work and the publications to it are 

grounds for me to give a positive assessment, to vote positively and to suggest to 

the respected members of the Scientific Jury to vote positively for awarding the 

educational and scientific degree "doctor", in the field of higher education 9. 

Security and defense, professional area 9.1 National security, doctoral program 

"Military-political problems of security" to Georgi Stoimenov Geshev. 
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