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І. Общи бележки 

 

Дисертацията на Искрен Иванов е развита на 201 страници с 

допълнения, литература и приложения. 

Темата на предложената дисертация е извънредно интересна и 

не е достатъчно разработена в нашата научна литература. Веднага 

трябва да подчертая, че става дума за изключително интелигентен 

труд, добре очертани моменти, които подчертават научните 

достойнства на автора. 

Дисертацията е написана на много добър език. Главите и 

параграфите са оформени съгласно необходимите изисквания (като 

изключим някои технически грешки в изграждането и използваната 

литература). Авторът е последователен в прилагането на своя научен 

модел .  

Излишно е да се спирам на широката приложимост на 

изследването и на ползата от него за българската външна политика. 

Задълбоченият авторски подход и особено анализът на промените на 

американските политически доктрини имат пряко значение за 

развитието на България и целия Балкански регион. 



Научния апарат е обоснован и правилно изтълкуван. 

Използваната литература е в съответствие с изискванията за такива 

дисертационни трудове. Силата на автора е в успешния опит 

творчески да интерпретира събраната информация и да намира  

собствено поле за научни изводи и хипотези. 

 

ІІ. Оценка на съдържанието на дисертацията 

 

Докторантът е отделил значително място за еволюцията на 

американските външно-политически доктрини през последните 12 

години (2001 – 2013г.). Голямо внимание е отделено на развитието на 

глобалния тероризъм и на заплахите от него. Анализът на тези две 

мащабни проблеми заемат по-голямата част от дисертацията и са 

направени професионално и много задълбочено. 

Налице е подробен политологически анализ на  доктрините за 

външната политика на САЩ на администрациите на президентите 

Джордж Буш и Барак Обама. Правилно авторът посочва сериозната 

промяна в подходите и разбирането на двете американски 

администрации за целите и методите на външната политика на САЩ. 

Макар, че тук са част от моите бележки към автора трябва да призная, 

че тази промяна  е анализирана подробно и с много собствени 

авторови оценки. Обосновката защо дипломацията, а не военните 

застават начело на днешната американската външна политика. 

Същото се отнася и за изграждането на нови стратегически алианси 

към които се стреми днес администрацията на САЩ. 

Поздравления заслужава и анализът на промените в глобалния 

тероризъм след 11.09.2001г. В Българската литература това е може би  

първият опит да се направи политологически анализ на глобалния 

тероризъм от гледна точка на неговото място и роля в съвременните 

международни отношения. 



Последователно са анализирани структурата на глобалния 

тероризмът, основни форми на проектиране. 

Много смело и категорично авторът прави анализ на основните 

терористични организации в света и на общото и специфичното 

между тях. 

Намирам поредица от авторови  приноси при осмислянето на 

съвременния ислямски тероризъм. Несъмнен научен интерес 

представлява анализа на неговите методи на действие. Плах и без 

нужния обем но важен е опита да се разгледат методите на 

финансиране на ислямския тероризъм. 

Задълбоченият анализ на американската политическа доктрина 

и на промените на глобалния тероризъм позволява на автора да 

формира теоретичен модел за връзката между тях. 

Сърцевината на този теоретичен модел е в изводът, че "външно 

политическата доктрина на САЩ се формира под влиянието на 

процеса на глобалните условия и създаването на нова система, в 

която структурно определяща роля има противопоставянето между 

субектите на глобалния тероризъм и Запада”. 

Теоретичния модел на Искрен Иванов е безусловно повлиян от 

"Сблъсъкът на цивилизациите" на Самюъл Хънтингтън, е разбирането 

за продължаващото съществуване на еднополюсната матрица на 

глобалния свят. Същото се отнася и за разделителните линии, между 

съвременните култури и религии.  

Основна теза на докторанта, е че след 11.09.2001г. глобалният 

тероризъм е основен определящ фактор за външната политика на 

САЩ. Това е най важния но и най-дискусионен извод. Върху този 

извод Искрен Иванов е изградил цялостна теоретична теза, 

обхващаща различните аспекти  на изследването.  Трябва да се 

признае, че построяването на интегриран теоретичен модел е личен 

принос на автора.   



Безспорно оригинално е и приложението на теоретичния модел 

върху казуса " Войната в Ирак". Като изследователска подход тази 

част на анализа трябва да бъде оценена високо. Ако обаче 

изследваният период беше спрян до края на войната в Ирак 

изложените по-долу бележки и препоръки нямаше да бъдат нужни.  

Проведеният анализ водят автора към единственото възможно 

заключението, че заплахите на глобалния тероризъм се определят 

като основни фактори за външната политика на САЩ.  Дали обаче 

това е така? 

 

ІІІ. Бележки и препоръки. 

 

Като признавам безспорните достойнства на дисертационния 

труд, си позволявам да направя някои препоръки и да изразя 

несъгласие с автора, като искрено се надявам, че това ще му помогне 

успешно да защити  своите научни търсения.  

Намирам за безспорните изводите за външно политическа 

доктрина на президента Джордж Буш и нейната свързаност с 

глобалния тероризъм. Същевременно не мога да се съглася, че този 

тип зависимост остава основна в доктрината на „Обама”. За външно 

политическите доктрини на Обама глобалният тероризъм е важен, но 

далеч не единствен и най-важен фактор. Причината е, че  първият 

мандат на Барак Обама съвпадна с най-тежката финансова криза на 

САЩ от 80 години на сам. За първи път от десетилетия бюджетът на 

САЩ беше изправен пред срив. Една от причините за това бяха 

огромните разходи за военни операции в Афганистан и Ирак. 

Администрацията на Обама беше изправена пред избор или да  

възстановява американската икономика или да продължи големите 

си военни  разходи. Изборът беше: силен долар или световен 

полицай и военен гарант на демокрациите по света. Поставен в нови 



и много сложни условия американската администрация на Обама 

заложи на поредица от нови външнополитически приоритети. 

Вероятно поради динамиката на сложните процеси авторът не е 

могъл да отрази тези промени.  

Той изхожда от типичните за периода на Джордж Буш (мл.) 

догми за еднополюсния свят и ролята на единствена супер сила. 

Докторантът е силно повлиян и от разделителните   

цивилизационни линии на Самюъл Хънтингтън. 

Според мен обаче тези два възгледа се подложени на 

засилващата се еволюционна промяна. 

Разделителните цивилизационни линии са атакувани чрез т.н. 

нови алианси на САЩ във всички части на света. Тихоокенският    

регион се превърна в основен външно политически приоритет. 

Военнополитическото възстановяване се оценява по-високо от 

военни интервенции в Либия и Сирия.  В този смисъл борбата с 

глобалния  тероризъм остава много важна, но не единствена 

детерминанта на нова американска външно политичека доктрина. 

„Американското господство -  посочва в една от последните си книги 

Зб.  Бжежински - следва да се замени от американско лидерство.” 

Идеята е да се постави акцент върху дипломацията, силния долар, 

технологиите и пазарите, без да се намалява важната сила на САЩ. 

 

Като се отнасям с уважение към автора трябва да подчертая, че 

последните изследвания на американски и европейски учени 

занимаващи се с външната доктрина на САЩ ни насочват към нещо 

друго особено важно. 

Глобалното лидерството на САЩ със сигурност не може да се 

задържи чрез нови войни от типа на тези в Ирак, и чрез постоянни 

военни операции в различните части на света. Изразходвайки стотици 

милиарди за военни операции в отделни страни, САЩ рискуват за 



загубят пазари не само в Азия и Африка, което става все по очевидно, 

но дори и Латинска Америка. Причината за това е, че света се развива 

все повече като многополюсен, при които американското лидерство. 

Струва ми се, че авторът би могъл да предложи свои 

изследвания  в този анализ. Бих предложил също теоретичния модел  

на Искрен Иванов да бъде приложен, не само   

 

Във връзка с това автора трябва да приложи своя теоретичен 

модел, както при конфликта в Либия тъка и при съвременната криза в 

Сирия. Ако всичко това беше анализирано можеше да се направят и 

други крайни научни изводи.  

 

ІV. Заключение 

 

Въпреки някои теоретични различия и препратки трябва да 

отбележа беспорната научната стойност на дисертацията на Искрен 

Иванов. Рецензирания труд несъмнено удовлетворява всички 

критерии за получаване на научна степен доктор по политология. 

Несъмнено тези критерии са изпълнени. Това което е по-важно е, че  

представената дисертация е доказателство, че в лицето на Искрен 

Иванов нашият университет има специалист и изследовател със 

собствен принос в осмислянето на важни теми на съвременните 

международни отношения.   

 

 

27.09.2013г.     Проф. д-р Александър Томов 


