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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертацията на ИСКРЕН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ 

на тема “ЗАПЛАХИТЕ НА ГЛОБАЛНИЯ ТЕРОРИЗЪМ И ВЪНШНАТА 

ПОЛИТИКА НА САЩ СЛЕД 9/11/2001 г.” 

  

 Докторантът Искрен Иванов представя за защита  завършено научно 

изследване, което изгражда на основата на сериозна изворова и  документална 

база, и богата научна политологическа литература на английски, френски и 

български език.  

В дисертацията докторантът показва отлични умения да систематизира 

факти и събития, да оценява този фактически материал чрез системен, 

исторически и сравнителен анализ и да представя аргументирани изводи, чрез 

които изпълнява поставените пред дисертацията научни цели и задачи. 

 Дисертацията е разработена в структура от увод, три глави с 

вътрешни подзаглавия, и заключение по принципите на историческата 

последователност и научния анализ. Ползването на тези принципи на научното 

изследване позволява на Искрен Иванов да разкрие утвърдената практика на 

управляващите в САЩ в структурирането на външно-политическите доктрини и 

способността им да отчитат обективно определените от обстоятелствата 

промени в света, които определят и промени във външнополитическите 

доктрини.  

 Уводът на дисертацията предлага кратка историческа справка относно 

факторите, които определят външно-политическите доктрини на управляващите 

в САЩ до края на Студената война и непосредствено след нея. Иванов 

предпочита емоционалния тон във въведението, в което застава на фона на 

събитията от 11.09. 2001 г. в САЩ и от тази позиция концентрира вниманието си 

към глобалния тероризъм в две посоки:  
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1) промените в облика на глобалния тероризъм и  

2) промените във външната политика на най-силната държава в света след 

11.09. 2001 г. 

Авторът ползва исторически примери за терористични акции от края на 

ХІХ век и през ХХ век, но все пак липсва една кратка историческа справка първо 

за външната политика на Съединените щати през 90-те години.  

Второ, известно е, че тезата на С. Хънтингтън за сблъсъка на 

цивилизациите не се споделя от много специалисти, но авторът я приема като 

неоспорима даденост. Тя е такава преди всичко за плановиците на външната 

политика на САЩ в съответните президентски администрация и това трябва да 

се отбележи. Според мен глобалният тероризъм не се съобразява с т. нар. 

цивилизационни сблъсъци. Той отстоява радикалната идея за “изграждане на 

политическа система, основана на ислямския закон – Шариат, и за 

възстановяване на халифата” и унищожаване на “неверниците”. Ще напомня, 

че радикализмът в исляма се заражда след разпадането на последния халифат 

през 1924 г., а то - зараждането на ислямския радикализъм и джихадизмът се 

отбелязва още през 1928 г. Крайният ислямски радикализъм е една от най-

опасните черти на съвременния глобален тероризъм.  

Трето, известно е, че не само политолози, но и държавници особено в 

азиатския континент не приемат тезата за еднополюсния свят по американски 

модел. Естествено докторантът не е длъжен да влиза в дискусиите по този 

проблем, но трябва да отбележи, че в продължение на почти две десетилетия 

еднополюсният модел не получава широка подкрепа в света. Той остава ценност 

за Съединените щати като заемащи лидерско място в съвременния свят.  

Първа глава на дисертацията “Американските външно-политически 

системи след 11.09. 2001 г.” е изпълнена с богато съдържание. Искрен Иванов 

системно анализира, първо, нивата на структуриране на американските доктрини 

за външната политика на САЩ и  второ, новите световни обстоятелства, които 
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изискват промени в основните външно-политически доктрини и тези на голямата 

държава. Докторантът постига научен принос в анализа на американските 

доктрини на класическия реализъм на президента Дж. Буш-младши и на 

неореализма на президнета Б. Обама, съчетан с американската визия за света 

след 1991 г. и историческите промени с разпадането на СССР и началото на 

демократичното преустройство на страните от Източна Европа. Втори сериозен 

научен принос на автора е разработването на проблема за новите измерения на 

външно-политическите доктрини на САЩ след 11.09.2001 г. и преди всичко за 

еднополюсния модел, тъй като Съединените щати имат своите основания да се 

стремят към него, а реакциите на световни сили и на различни държави не са 

проблем на авторите на доктрините в двете президентски администрации. Една 

от доктрините, предизвикващи и днес остри дискусии, е тази за едностранния 

подход на САЩ в използването на сила срещу предполагаеми източници на 

глобалния тероризъм в хода на обявената от президента Буш “война на 

тероризма”.  

Принос на дисертацията и докторантът е сравнителният анализ на двата 

модела инструменти на външна политика – моделът “твърда сила” на Буш с две 

дефиниции, и модела “мека сила” на Обама, която има три дефиниции и широко 

приложение. Научен принос е разработването на съдържанието и целите на 

концепцията  за унилатерализъм в нормативен аспект и като регионална 

политика, както и тази за т. нар. “предварителен удар”. Тези концепции или 

доктрини са пряко свързани с тезата за глобалното лидерство на САЩ, в 

основата на което, стои стремежът те да установят “милитаристичен 

хегемонизъм” и то в момент, н който никой не поставя под съмнение 

американското лидерство с изключение на глобалния тероризъм. 

Втора глава на дисертацията третира “Заплахите на глобалния 

тероризъм след 11.09.2001 г.”. Тя представлява сериозно постижение на 

докторантът, тъй като, първо, той търси и постига определение на глобалния 

тероризъм благодарение на сериозен сравнителен анализ и по държави. Второ, 
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докторантът разкрива осоленостите на дебата за тероризма и предлага авторова 

формула, която аз приемем.  

Принос на автора във втора глава е изследването на три големи проблема, 

които са : 1) преструктурирането на терориздма; 2) възникващите от глобалния 

тероризъм нови заплахи след терористичните актове на 11.09 2001 г. във 

Вашингтон и Ню Йорк, и 3) глобалният тероризъм и теоритическата 

методологическа дискусия.  Така той достига до новите идеологически аспекти 

на ислямския фундаментализъм и т. нар. линии на противопоставяне, 

определени от президентските администрации на Дж. Буш и на Б. Обама. 

Обобщението на докторанта за глобалния тероризъм е едно от най-пълните и 

всеобхватни определения с шест точни характеристики. Десет основни 

положения представят измеренията на организацията на глобалния тероризъм, а 

методите и средствата на представителите на този тероризъм са обобщени по 

най-добрия начин.  

След тези сериозни постижения на изследването, авторът на дисертацията 

предлата трета глава “Връзката между американската външна политика и 

глобалния тероризъм след 11.09 като теоритичен модел”. В изложението 

естествено има някои повторения от предишните глави на дисертацията, но това 

е неизбежно. Аз съм впечатлена от този модел на политолога преди всичко 

поради интересното изграждане на самия модел – от встъплението и 

зависимостите между външната политика на САЩ и променения глобален 

тероризъм, през процеса на вземане на решения, структурата на модела с 

нейните елементи, същинската част на модела и детерминантите, които го 

определят и т. нат., до конкретния пример – войната в Ирак през 2003 г., 

поставена в теоритическия модел с кратка история на нейното развитие в три 

етапа и анализ на следвоенния период на промени в арабската държава.  

За мен като историк е трудно да направя точна оценка на предложения от 

Искрен Иванов модел, но вярвам в желанието му да направи работещ модел и да 

го “провери” с един интересен, динамичен, поучителен пример на едностранно 



 5 

прилагане на сила, т. е. без препоръката на ООН, който подлежи на нови научни 

изследвания. Вярвам и на уважаемите колеги политолози, които са в правото си 

да опроделят степента на постижение на модела и на неговия автор. 

В края на дисертацията авторът предлага кратко заключение и аз допускам, че 

богатството на разработения теоретичен модел за връзката между американската 

външна политика и глобалния тероризъм след 11.09. 2001 г. е вид значимо заключение. 

В очакваното заключение обаче може да се поставят два сериозни въпроса: 1) без 

повторение на фактическия материал да се направи оценка за изпълнението на главните 

цели и задачи на дисертационния труд,  и 2) авторът да систематизира научните 

приноси на изследването според него. Самооценката внушава и доверие, когато е 

обективна и честна. 

Към представената работа имам някои незначителни технически забележки като: 

използването на името на САЩ в единствено число; някои пропуски в изписването на 

научния апарат, някои повторения във втора глава. Препоръчвам на автора да има 

предвид тези бележки особено при публикация на дисертационния труд. 

Предвид гореказаното за сериозните научни приноси на дисертацията и за личните 

качества на докторанта, който внушава доверие в изграждането си на специалист в 

облстта на политологията , аз изразявам своето пълно доверие към него, към желанието 

му да надгражда полученото в университетското образование и да представя достойно 

катедрата по Политология в бъдеще. 

Уважаеми членове на Научното жури, уверявам Ви в своето дълбоко убеждение 

относно високите качества на представената дисертация и на нейния автор, поради 

което изразявам  своето решение да гласувам за удостояване на ИСКРЕН ПЛАМЕНОВ 

ИВАНОВ с образователната и научна степен “ДОКТОР”. 

  

  

Софи, 2 септември 2013 г. 

  

     Рецензент: . . . . . . . . . . . . . .  

     (Проф. д.и.н. Христина Мирчева) 

 


