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 1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

         Актуалността на изследвания в дисертацията научен проблем е вън от 

съмнение, но трябва специално  да се отбележи, че Селвие Чаушева доказва тази 

актуалност. Напълно споделям една от тезите на докторантката, че „Смяната на 

парадигмата на сигурността, обусловена  от наличието на нова среда за 

сигурност, ще бъде най-сериозното предизвикателство за държавите в ерата 

на Четвъртата промишлена революция“ (дисертационен труд стр. 5).  

 Постигнатите резултати в дисертационното изследване доказват, че 

докторантката е навлязла в проблематиката и има точна оценка за разработките 

на други изследователи. Основното съдържание на дисертационния труд 

съответства на темата. Дисертацията е сполучливо структурирана в увод, три 

глави, общи изводи, заключение и приложения.  

 Успех за Селвие Чаушева и научната ѝ ръководителка е формулирането на 

обекта и предмета на изследването. По оригинален начин са формулирани две 

основни цели, както едната е определена като приложна цел на изследването.  

„Приложната цел на изследването е да се предложи концептуален модел на 

„Национална стратегия за развитие на ИИ“ в Република България, на базата 

на международни и национални стратегически документи и добри практики в 

сферата на ИИ“ (дисертационен труд стр. 7). Постигането на тази цел смятам за 

най-сериозното постижение на Селвие Чаушева. 

 Трябва да подчертая, че в цялото изследване е налице единство между 

целите, задачите и постигнатите резултати. Използвани са подходящи методи за 

анализ, приложен е мултидисциплинарен подход в оценяване на вътрешната, 
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регионалната и международна политика във връзка с разработката на 

изкуствения интелект във високотехнологичните държавите. 

 2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Дисертационният труд съдържа нова интерпретация на факти, както  и анализи, 

изводи и препоръки. Изследван е значим за теорията и практиката проблем, 

свързан с промяната на парадигмата на сигурността в условията на Четвъртата 

индустриална революция, както и предизвикателствата пред политическото 

управление при развитието на новите технологии и изкуствения интелект. 

 Създадена е концептуална рамка, която осигурява необходимата 

теоретична основа за продължаване на изследването чрез разработената за целта 

методика.  

 Без ни най-малко да омаловажавам постигнатото в първа и втора глава, 

смятам, че най-сериозните и значими резултати в дисертационния труд на Селвие 

Чаушева се намират в трета глава: „Теоретичен модел на Национална стратегия 

за Изкуствен интелект на Република България“. В нея са детайлно разработени  

Концептуален модел на стратегически документ  за ефективно управление на ИИ 

и Концептуален модел на Национална стратегия за развиване на Изкуствен 

интелект в България. 

Изцяло и без забележки приемам заявените от докторантката приноси. 

Авторефератът отговаря на изискванията. Той е самостоятелно 

произведение, в което са представени изчерпателно основните постижения в 

дисертационния труд. 

Публикациите по дисертацията осигуряват необходимата публичност на 

постигнатите резултати. 
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3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

 Дисертационният труд е лично дело на Селвие Чаушева. Използваните 

източници са добросъвестно цитирани. Не съм установил плагиатство и не съм 

получил сигнал за плагиатство в дисертационния труд и публикациите по него. 

 4. Критични бележки и препоръки 

 Нямам съществени критични бележки. Основната ми препоръка е 

резултатите от изследването да получат необходимата публичност и чрез 

издаването на монографичен труд. 

 5. Заключение 

          Представеният дисертационен труд на Селвие Ахмедова Чаушева отговаря 

на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България и Правилника за неговото прилагане.  

 6. Оценка на дисертационния труд 

 Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема: „Четвъртата 

индустриална революция и прилагането на изкуствения интелект – стратегически 

последици за сигурността“ и съм съгласен Селвие Ахмедова Чаушева да получи 

образователната и научна степен „доктор“ в област от висшето образование 9. 

„Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност“ по научната специалност „Военнополитически проблеми на 

сигурността“. 

 

Дата:                                                          Член на научното жури:  

 25. 08. 2022 г.                                             проф. д-р Стефан Мичев 
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1. Relevance and significance of the developed scientific problem 

The relevance of research in the dissertation scientific problem is beyond doubt, 

but it should be specially noted that Selvie Chausheva proves this relevance. I fully 

share one of the theses of the doctoral student that "The change of the security 

paradigm, conditioned by the presence of a new security environment, will be the most 

serious challenge for countries in the era of the Fourth Industrial Revolution" 

(dissertation p. 5). 

The results achieved in the dissertation research prove that the doctoral student 

has entered the problem and has an accurate assessment of the developments of other 

researchers. The main content of the dissertation corresponds to the topic. The 

dissertation is successfully structured in an introduction, three chapters, general 

conclusions, conclusion and appendices. 

Success for Selvie Chausheva and her scientific supervisor is the formulation of 

the object and subject of the research. In an original way, two main goals are 

formulated, as one is defined as an applied goal of the research 

"The applied goal of the study is to propose a conceptual model of a "National 

Strategy for the Development of AI" in the Republic of Bulgaria, based on international 

and national strategic documents and good practices in the field of AI" (dissertation p. 

7). I consider the achievement of this goal to be the most serious achievement of Selvie 

Chausheva. 

I must emphasize that throughout the research there is a unity between the goals, 

objectives and results achieved. Appropriate methods of analysis were used, a 

multidisciplinary approach was applied in assessing domestic, regional and 
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international policy in relation to the development of artificial intelligence in high-tech 

countries. 

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

work 

The dissertation contains a new interpretation of facts, as well as analysis, 

conclusions and recommendations. A significant problem for theory and practice 

related to the change of the security paradigm in the conditions of the Fourth Industrial 

Revolution, as well as the challenges to political management in the development of 

new technologies and artificial intelligence, has been studied. 

 A conceptual framework has been created that provides the necessary theoretical 

basis for continuing the research through the methodology developed for the purpose. 

 Without in the least belittling what was achieved in the first and second chapters, 

I believe that the most serious and significant results in the dissertation work of Selvie 

Chausheva are found in the third chapter: "Theoretical model of the National Strategy 

for Artificial Intelligence of the Republic of Bulgaria". In it, a Conceptual model of a 

strategic document for effective management of AI and a Conceptual model of a 

National Strategy for the development of Artificial Intelligence in Bulgaria are 

developed in detail. 

I fully and unreservedly accept the contributions stated by the doctoral student. 

The abstract meets the requirements. It is an independent work in which the main 

achievements in the dissertation work are comprehensively presented. 

Dissertation publications provide the necessary publicity for the achieved results 

3. Opinion on the presence or absence of plagiarism 

The dissertation is the personal work of Selvie Chausheva. The sources used are 

cited in good faith. I have not detected plagiarism and have not received a plagiarism 

alert in the dissertation work and its publications. 
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4. Critical notes and recommendations 

I have no major criticisms. My main recommendation is that the results of the 

research receive the necessary publicity through the publication of a monographic 

work. 

5. Conclusion 

The presented dissertation of Selvie Ahmedova Chausheva meets the 

requirements of the Law on the Development of the Academic Staff in the Republic of 

Bulgaria and the Rules for its Implementation. 

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 I agree that Selvie Akhmedova Chausheva will receive the educational 

and scientific degree "doctor" in the field of higher education 9. "Security and defense 

", professional direction 9.1. "National Security" in the scientific specialty "Military-

Political Problems of Security". 

                                                       

           Date:                                                   Member of the Scientific Jury: 

           25. 08. 2022                                        Prof. PHD Stefan Michev 

                                                     

 


