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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

В представения от Селвие Ахмедова Чаушева дисертационен труд на 

тема „ Четвъртата промишлена революция и прилагането на Изкуствения 

интелект – стратегически последици за сигурността” е формулиран научен 

проблем с важно значение за сигурността през 21 век. 

Актуалността на темата се заключава че с все по-задълбоченото 

навлизане на ИИ и  масовата дигитализация във високо развитите общества се 

променя средата за сигурност и се проявяват нови предизвикателства пред 

международната сигурност. 

По представения от авторката дисертационен труд цялостно изследване 

за  прилагането на Изкуствения интелект и произтичащите рискове и заплахи 

за сигурността не ми е известно да е провеждано.   

Съдържанието на представения дисертационен труд напълно 

съответства на неговата тема и изцяло я покрива. Обемът на представените 

научни изследвания изчерпват в достатъчна степен зададената тема и 

представляват един цялостен и завършен в зададените от темата граници 

научен труд. 

В дисертациония труд има редица положителни страни, които могат да 

бъдат формулирани в няколко области: 

  извършени са задълбочени научни изследвания по отношение на 

приложението на ИИ в новата индустриална революция и рисковете и 

заплахите за националната и международна сигурност,  

 постигнати са редица практико-приложни резултати, по отношение на 

основните предизвикателствата пред развитието на ИИ в България, и 

формулирането на концептуален модел на „Национална стратегия за развитие 

на ИИ“  Република България. 



2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

Научните приноси на Селвие Ахмедова Чаушева се заключават с 

обогатяването на съществуващата теория в областта на рисковете и заплахите  

за сигурността в  резултат на  Четвъртата индустриална революция  и 

приложението на ИИ в различни области на от общественото развитие.  

Научно-приложните приноси са свързани с разработването на 

практически препоръки за действия по създаването на стратегически 

документи в областта на ИИ и предложен концептуален модел на Национална 

стратегия за развитие на ИИ на Република България  

Научните резултати от дисертационния труд могат да бъдат използвани  

при създаването на национални политики (модели) за развитие и  използване 

на ИИ, както и за  справяне с последствията от Четвъртата промишлена 

революция в областта на  сигурността  от експерти в държавните институции, 

академичните и бизнес организации и тези на гражданското общество при 

планиране, на сигурността и отбраната.  

Представеният дисертационен труд е самостоятелно научно-теоретично 

изследване с ярка практическа насоченост.  

Считам, че постигнатите резултати, заявените в дисертационния  труд  

научни и научно-приложни приноси са лично дело на докторантката Селвие 

Ахмедова Чаушева 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

 В процеса на подготовката на становището  не са получени неанонимни 

и мотивирани писмени сигнали за установено плагиатство  в дисертационния  

труд.  Използваните научни публикации се цитират библиографски правилно 

и  добросъвестно. 

4. Критични бележки 



5. Посочените от мен критични бележки на предварителната защита са 

отстранени.  

Налице са някои редакционни и правописни грешки, които не намаляват 

и не омаловажават достойнствата на дисертационния труд и постигнатите 

резултати. 

5. Заключение 

Дисертационния  труд на Селвие Ахмедова Чаушева представлява 

задълбочено и самостоятелно научно изследване в областта на националната 

сигурност с ясно изразени научни и научно-приложни приноси.  

Представения дисертационен  труд и автореферата към него напълно 

отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав и 

Правилника за неговото прилагане за придобиване на образователна и научна 

степен „доктор”. 

6. Оценка на дисертационния труд 

Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема „ 

Четвъртата промишлена революция и прилагането на Изкуствения интелект – 

стратегически последици за сигурността”” и предлагам на уважаемите членове 

на  научното жури да вземе решение за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор”  на Селвие Ахмедова Чаушева в област на висше 

образование 9 „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1 

„Национална сигурност“, докторска програма  „Военнополитически 

проблеми на сигурността” 

 .  
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1. Relevance and significance of the developed scientific problem 

In the dissertation work presented by Selvie Akhmedova Chausheva on the 

topic "The fourth industrial revolution and the Application of Artificial Intelligence 

- strategic consequences for security" a scientific problem of importance for security 

in the 21st century is formulated. 

The topicality of the topic is concluded that with the deeper penetration of AI 

and mass digitization in highly developed societies, the security environment is 

changing and new challenges to international security are emerging. 

I am not aware that a comprehensive study of the application of Artificial 

Intelligence and the resulting risks and threats to security has been carried out in the 

dissertation presented by the author. 

The content of the presented dissertation fully corresponds to its topic and 

fully covers it. The volume of the scientific research presented sufficiently covers 

the given topic and represents a complete and complete scientific work within the 

limits set by the topic. 

 There are a number of positive aspects to a dissertation that can be 

formulated in several areas: 

  in-depth scientific research has been carried out regarding the 

application of AI in the new industrial revolution and the risks and threats to national 

and international security 

  a number of practical and applied results have been achieved, 

regarding the main challenges facing the development of AI in Bulgaria, and the 

formulation of a conceptual model of the "National Strategy for the Development of 

AI" Republic of Bulgaria. 

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

work.  



The scientific contributions of Selvie Akhmedova Chausheva conclude with 

the enrichment of the existing theory in the field of risks and threats to security as a 

result of the Fourth Industrial Revolution and the Application of AI in various areas 

of social development. The scientific and applied contributions are related to the 

development of practical recommendations for actions on the creation of strategic 

documents in the field of AI and a proposed conceptual model of the National 

Strategy for the Development of AI of the Republic of Bulgaria The scientific results 

of the dissertation work can be used in the creation of national policies (models) for 

the development and use of AI, as well as to address the consequences of the Fourth 

Industrial Revolution in the field of security by experts in government institutions, 

academic and business organizations and those of civil society in planning, security 

and defence. The presented dissertation work is an independent scientific-theoretical 

study with a clear practical orientation. I believe that the achieved results, the 

scientific and scientific-applied contributions stated in the dissertation are the 

personal work of the doctoral student Selvie Akhmedova Chausheva  

3. Opinion on the presence or absence of plagiarism 

 In the process of preparing the opinion, no non-anonymous and motivated 

written reports of established plagiarism in the dissertation were received. The used 

scientific publications are cited bibliographically correctly and in good faith.  

4. Critical notes  

The criticisms of the preliminary defense I mentioned have been removed. 

There are some editorial and spelling errors that do not diminish or detract from the 

merits of the dissertation work and the results achieved.  

 

5. Conclusion 

 The dissertation work of Selvie Ahmedova Chausheva is an in-depth and 

independent scientific study in the field of national security with clearly expressed 



scientific and scientific-applied contributions. The submitted dissertation and the 

author's reference to it fully meet the requirements of the Law on the Development 

of the Academic Staff and the Rules for its Implementation for the Acquisition of 

the Educational and Scientific Degree "Doctor". 

 6. Evaluation of the dissertation work  

I give a positive assessment of the dissertation work on the topic "The Fourth 

Industrial Revolution and the Application of Artificial Intelligence - Strategic 

Implications for Security" and propose to the respected members of the scientific 

jury to decide on awarding the educational and scientific degree "Doctor” of  Selvie 

Akhmedova Chausheva in the field of higher education 9 "Security and Defense", 

professional direction 9.1 "National Security", doctoral program "Military-Political 

Problems of Security" .  

 

……./25/2022                                                     Prepared the opinion  

                                                  ASSOCIATE PROFESSOR DR. IVAN PANCHEV 

 


