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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Актуалността на разработения дисертационен труд се определя от 

перспективата за разширяване на изследванията, които подпомагат анализа на 

явленията и тенденциите в съвременната среда на сигурност и съдействат за 

правилното определяне на ролята на основните геополитически актьори като 

движещи сили на процеси, които имат пряко или косвено отношение към 

интересите и сигурността на гражданите, обществото и държавата.  

Концепцията за силата има важно методологично значение за 

изследванията в областта на външната политика и сигурността и и заедно с това е 

в основата на аналитични процедури и практики, свързани със ситуационните и 

дългосрочните анализи на външната среда за сигурност в регионален и 

международен план. Изучаването на баланса на силата между центровете на 

тежестта в международните отношения и формите на проявление на основните 

фактори в конкурентните геополитически пространства е необходимо условие за 

правилно очертаване на оперативната среда за действие на субектите, 

включително малките държави, както и за разработване на конкретни политики в 

областта на външните отношения и сигурността.  

Задълбоченото изучаване на силата като контекстуален и релационен 

феномен съдейства за дефиниране на ресурсите и инструментите, прилагани от 

международните субекти за реализиране на своите планове и намерения и в този 

смисъл подпомага правилната оценка на потенциала и способностите им да 

осъществяват на практика своите външнополитически стратегии, доктрини и 

концепции. 

Значимостта на изследването се определя от обстоятелството, че 

характеристиките и проявленията на силата, включително на т.нар. мека сила като 

антипод на принудителното външнополитическо поведение, се разглеждат в 

контекста на обстановката в Югоизточна Европа, където държавите от региона са 

изложени на въздействията на геополитическите фактори от регионален и 

глобален мащаб.  



3 
 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 

Научните резултати и приносите на представения дисертационен труд са 

видими и съществени, тъй като създават условия за прилагане на основните 

подходи за дефиниране на силата в регионален контекст, както и за задълбочаване 

на разбирането за трите основни ресурса, които основните геополитически 

фактори използват като инструменти за проектиране на „мека сила” – културата, 

ценностите и провеждата от тях външна политика.  

Научноприложните приноси на дисертационния труд достоверно 

представят проекциите на силата в региона на Югоизточна Европа. На базата на 

метода „сценарийно планиране“ са генерирани и обосновани четири сценария, на 

които е направен и факторен PEST анализ. Направен е и SWOT анализ на силата 

на Република България с таксономия и оценка на елементите по основните 

изследвани параметри. 

Научните приноси са свързани с обогатяване на съществуващите знания 

за формите на проявение на силата в международните отношения и нейното 

влияние върху динамиката на средата на сигурност в национален, регионален и 

глобален мащаб.  

Главното достойнство и основното качество на дисертационния труд 

произлизат от стремежа на автора да очертае насоки и перспективи за изграждане 

на национални способности за упражняване на интелигентна сила в регионален и 

международен аспект.  

Разработена е методология и е предложен концептуален модел на 

интерактивна стратегия за интелигентна сила на Република България, което 

отразява амбициите на докторанта за реализиране на конкретен принос към 

политиките, насочени към защита и отстояване на националните интереси в една 

динамична и конкурентна външнополитическа среда. 

Прави впечатление формулираната препоръка към институциите, които 
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разработват и провеждат външнополитическата стратегия на Република България 

отосно необходимостта от дебат (стратегически разговор), базиран на сценарии, 

между най-широк кръг заинтересовани страни. Веднъж формулирана, стратегията 

за интелигентна сила с нейните ясно дефинирани функции и дейности, трябва да 

се реализира чрез конкретни политики във вътрешен план и на 

външнополитическо ниво. Разбирането и прилагането на концепцията за 

интелигентната сила е пътят за превръщането на малката държава от обект в 

субект в глобалната политика. 

 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Използваните публикации са цитирани коректно и библиографски 

правилно. Не са установени данни за плагиатство. 

 

4. Критични бележки. 

Нямам критични бележки към докторанта. 

Бих желал да му препоръчам да продължи изследванията на конкретните 

пътища и насоки за изграждане и усъвършенстване на способностите на нашата 

страна да упражнява интелигентна сила като елемент на националната мощ и като 

средство за отстояване на своите интереси в конкурентните геополитически 

пространства.  

 

5. Заключение. 

Дисертационният труд на Георги Стоименов Гешев на тема: 

„Бъдещето на силата на основните геополитически актьори в Югоизточна 

Европа” е значим и актуален, реализирани са необходимите научни и научно-

приложни приноси и са постигнати конкретни научни резултати. 

Дисертационният труд отговаря на изискванията за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“. 
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6. Оценка на дисертационния труд. 

Оценката ми на дисертационния труд на тема „Бъдещето на силата на 

основните геополитически актьори в Югоизточна Европа” е положителна. 

 

 Дата: 25.08.2022 г.                     Изготвил становището: ……….......... 

                  (полк. доц. д-р Васил Станков)
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1. Relevance and significance of the researched scientific problem 

The relevance of the dissertation work under review originates from the 

prospect of expanding research studies which support the analysis of trends and 

phenomena in the present security environment and help identify the role of the main 

geopolitical actors as driving forces of processes related directly or indirectly to the 

interests and security of citizens, society and the state. 

The concept of power holds an important methodological significance for 

foreign policy and security research, and thus supports analytical procedures and 

practices implemented in the course of situational and long-term analyzes of the external 

security environment both regionally and internationally. Researching the balance of 

power between the centers of gravity in international relations and the forms of 

manifestation of the main factors within competitive geopolitical areas contributes to 

the correct delineation of the operational environment in which entities, including small 

states, are striving to defend their interests, and supports the development of specific 

policies in the field of foreign relations and security. 

The in-depth research of power as a contextual and relational phenomenon 

helps to define the resources and tools applied by international entities to accomplish 

their plans and intentions, which allows a correct assessment to be made of their 

capabilities and potential to implement in practice their foreign policy concepts, 

doctrines and strategies. 

The significance of the research is determined by the fact that the 

characteristics and manifestations of power, including the so-called soft power as the 

antithesis of coercive foreign policy behavior, are presented in the context of the 

situation in Southeastern Europe, where the regional countries are exposed to the effects 

of geopolitical factors of regional and global magnitude. 

 

2. Assessment of the scientific results and contributions achieved by the 

dissertation work. 

The scientific results and contributions of the dissertation work are visible and 
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essential, as they pave the way for the application of the main approaches to defining 

power in a regional context, as well as for deepening the understanding of the three main 

resources used by the main geopolitical factors as soft power projection tools - culture, 

values and foreign policy. 

The scientific and applied contributions of the dissertation genuinely present 

the power projections in the region of South-Eastern Europe.  Based on the scenario 

planning method, four scenarios are generated, substantiated and subjected to a factor 

PEST analysis. A SWOT analysis of the strength of the Republic of Bulgaria is also 

made, with taxonomy and evaluation of the elements and the main parameters under 

survey.  

Scientific contributions are related to the enhancement of existing knowledge 

about the forms of manifestation of power in international relations and its impact on 

the security environment dynamics on a national, regional and global scale. 

The highest merit and main quality of the dissertation work originate from the 

author’s aspiration to draw guidelines and highlight perspectives for building national 

capabilities for the implementation of smart power in a regional and international aspect. 

A methodology has been developed and a conceptual model of an interactive 

strategy for smart power of the Republic of Bulgaria has been proposed, which reflects 

the ambitions of the doctoral candidate to make a specific contribution to policies aimed 

at protecting and defending national interests in a dynamic and competitive foreign 

policy environment. 

Noteworthy is the recommendation forwarded to the institutions that develop 

and implement the foreign policy strategy of the Republic of Bulgaria concerning the 

need for a strategic debate, based on scenarios, to be held with the participation of 

various relevant institutions and individuals. Once articulated, the smart power strategy, 

with its clearly defined functions and activities, must be implemented through tangible 

policies at domestic and foreign policy levels. 

 

3. Opinion on the absence or presence of plagiarism  
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The bibliographical sources are cited and referenced correctly. No evidence of 

plagiarism was found in the dissertation work.  

 

4. Critical comments on the work submitted  

I have no critical comments on the work submitted by the doctoral candidate. 

I would like to recommend the candidate to continue researching the existing 

ways for building and improving our country’s capabilities to exercise smart power as 

an element of national power and as a means of asserting its interests in the areas of 

harsh geopolitical competition.  

 

5. Conclusion. 

Georgi Stoimenov Geshev’s dissertation work entitled THE FUTURE OF THE 

POWER OF THE MAIN GEOPOLITICAL ACTORS IN SOUTHEASTERN EUROPE 

is scientifically pertinent and relevant. The necessary scientific and scientific-applied 

contributions have been made and specific scientific results have been achieved. The 

dissertation meets the requirements for obtaining the educational and scientific degree 

“doctor”. 

 

6. Evaluation of the dissertation work. 

My evaluation of the dissertation work entitled THE FUTURE OF THE POWER 

OF THE MAIN GEOPOLITICAL ACTORS IN SOUTHEASTERN EUROPE is 

positive. 

 

  25.08.2022 г.                                        Signature: ……….......... 

          

              Assoc. Prof. Col. Vasil Stankov, PhD 

            (полк. доц. д-р Васил Станков) 


