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Данни за процедурата и докторанта
Станимира Ралева е докторант в задочна форма на обучение към 

катедра „Медицинска психология, Социални дейности и Чужди езици“ .
Като докторант Ралева е изпълнила всички ангажименти от индивидуалния 
си план. Дисертационният труд е обсъден на заседание на катедрата и 
насочен за откриване на процедура за защита. Представени са необходимите 
административни документи, включително дисертация, автореферат, 
публикации.

Със заповед на Ректора (№ 424/18.02.2022 г.) е определен съставът на 
научното жури и даден старт за официална защита на труда.

Депозираната от докторант Станимира Ралева документация показва, 
че тя има впечатляваща академична и професионална биография: завършила 
Американския университет в Париж (Международни отношения и 
международни комуникации), магистър по Международно право на 
човешките права в университет Брунел, работила е като ресърчър по 
международно право в Амнести интернешънъл (Лондон), мениджър 
Вътрешни корпоративни комуникации (Лондон).

Формален профил на дисертационния труд
Информацията в дисертационния труд е организирана в стандартна 

академична архитектоника: въведение, три глави (всяка от които изградена от 
отделни параграфи), заключение и изводи, библиография и приложения.

Числовите и съдържателните параметри относно обем на дисертацията:
200 стандартни страници, използвана литература (230 заглавия, от които 94 
на кирилица и 136 на латиница), текстови визуализации (19 фигури и 44



таблици); автореферат и 9 публикации отговарят на изискванията на 
ЗРАСРБ, ППЗРАСБ и Правилника за условията и реда за придобиване на 
научни степени и за заемане на академични длъжности на ТрУ.

В съдържанието на дисертацията са обхванати всички аспекти на 
работната проблематика: теоретични, експериментални, практико-приложни, 
представени със съответна аналитична интерпретация.

Структурата, обемът, стилно-езиковото и техническото оформление на 
дисертационния труд отговарят напълно на академичните изисквания и 
покриват характеристиките на качествен научно-изследователски продукт.

Съдържателен профил на дисертационния труд 
Актуалност на работния проблем

Дисертационният труд на докторант Станимира Ралева е изследване на 
изключително значим проблем, интердисциплинарен по характер и с 
паралелен обхват на различни аспекти: правен, социален, психологически, 
социологически, методологически.

Безспорната актуалност на работния проблем и тематичната опция са 
интелигентно защитени с доказателства, ранжирани в логическа градация: 
първо, засилването на „насилствената миграция, причинена от въоръжени 
конфликти, политически кризи, етнически конфликти, природни бедствия...“ 
(цит. по автора);
второ, огромната бежанска вълна, която предизвиква необходимост от 
политически и правни решения;
трето, необходимостта от изработване на нова инструментална рамка и 
стратегия, която да осигури адекватна хуманна и ефективна реакция; 
четвърто, фактът, че до този момент все още не е намерен баланса между 
ценностите по оста: сигурност- солидарност.

Посочените аргументи показват, че дисертацията на докторант Ралева е 
насочена към проблем, който е не само актуален, комплексен и труден, той е 
с висок социално-политически ранг, защото търсенето и откриването на 
оптимални решения ще носи изключителна полезност за държавите членки 
на ЕС.

В този контекст мотивацията на докторанта за ориентация към темата е 
повече от убедителна, което е разгърнато във въведението на разработката.

Познаване състоянието на проблема
Дисертационният труд е разположен в неразработено изследователско 

поле, защото проучваният проблем е сравнително нов, сложен, многолик, 
което рефлектира в теоретичния и в емпиричния анализ.



В първа глава са предложени и компетено защитени всички параметри 
на работния проблем: теоретични, терминологични и концептуални.
Изследваните феномени и работните термини са обосновани, точно 
дефинирани, в субординация с темата, в корелация помежду си, формиращи 
замисъла и локацията на експерименталната процедура.

Впечатляваща е прецизността в представянето на геополитическите и 
социално-политическите тенденции, основните понятия, съществуващите 
теории - миграционни, теории за сигурността, теории за солидарността, 
динамиката и проблемите, свързани с тях в контекста на девалвиращото 
международно право и негативните последици от неолиберализма.
Специален акцент е поставен върху редица работни понятия: „бежанец“, 
„мигрант“, „имигрант“ , „емигрант“, „икономически мигрант/имигрант“, 
„незаконен мигрант“, „търсещ убежище“, „насилствено разселени лица“, 
„вътрешно разселени лица“, което позволява в изследването те да се 
използват професионално в техния смисъл и правно съдържание съгласно 
международните правни норми.

В третия параграф на първа глава е направен обективен анализ и на 
основните работни понятия, използвани в експерименталната процедура: 
сигурност и солидарност в дискурса на съвременните политически 
концепции.

Докторантът коректно цитира и интерпретира използваните 
литературни източници и правни документи, което е доказателство за 
цялостно, задълбочено и компетентно проучване на публикуваните научни 
трудове, изследвания и документи по темата.

Във втора глава вниманието на докторанта е съсредоточено върху 
триадата: миграция, солидарност, сигурност.В рамките на два параграфа 
са анализирани глобалните общностни и национални измерения на 
миграцията. Извън обективно очертаните глобални миграционни тенденции 
са изведени данни, доказващи влиянието на миграционните потоци към 
Европа и страната ни.
Във втори параграф като самостоятелни конструкти с подчертана конкретика 
са разгледани двата основни фокуса: различните школи, подходи, приоритети 
относно сигурността; анализ на предпоставките, касаещи възможността за 
оказване на солидарност и видове солидарност към мигрантите.
С точен поглед към проблема докторант Ралева е успяла да открои сложните 
аспекти на равновесието между сигурност - несигурност и солидарността в 
бежанската криза.

В анализа на литературата и документацията по темата докторантът 
умело съчетава теоретичните и практико-приложните аспекти на работния 
проблем. По този начин текстът осигурява възможност за сравнения,



извеждане на контрасти и обобщения, за дискусия относно необходимостта 
от рационални маркери и решения, в които се откроява мястото и 
значимостта на настоящото проучване.

Цялостното впечатление, което теоретичният масив създава, е че 
докторантът притежава богата ерудиция относно състоянието и тенденциите 
в развитието на работния проблем.

Концепция и дизайн на изследването
В трета глава на дисертационния труд е разположен концептуалният 

панел и анализът на резултатите от изследването. Налични и прецизно 
дефинирани са основните компоненти (цел; задачи; хипотеза, субхипотези, 
обект, предмет, методи, релевантни показатели, контингент), които са в 
логическа съподчиненост и обвързаност с темата.
Тематиката на докторската програма е наложила в изследователската 

извадка да бъдат включени лица и структурни звена (325 социални 
служители), имащи пряко отношение към работния проблем, което 
осигурява репрезентативност и достоверност на постигнатите резултати, 
изводи и препоръки.

Представена и аргументирано обоснована е цялостната методология и 
методика на изследването.

Резултати от изследването и приноси на дисертационния труд
От научно-изследователска и прагматична гл.т. особено значим е 

втори параграф на трета глава, в който е предложен в дескриптивен и 
визуализиран вариант анализът на емпиричната фактология с 
последователна интерпретация на данните.

Констатациите от изследването са обективни и представени в 
логическо съответствие с формулираните цел, задачи, субхипотези.Анализът 
е коректен, подробен и цялостен, което доказва компетентността и 
професионално реализираната изследователска мисия.

С удоволствие държа да подчертая, че в стилно-езиково отношение 
разработката е безупречна.Изказът е професионално прецизен. Постигнат е 
баланс между теоретично и емпирично, между рационално и емоционално.

Автореферат и публикации по дисертационния труд
Авторефератът е логично отражение на структурата и съдържанието на 

дисертационния труд и в обобщен вариант представя неговите ясно 
откроени целеви, процесуални и съдържателни конструкти.



По темата на дисертацията са депозирани девет публикации, в които се 
коментират и популяризират различни ракурси на работната проблематика.

Препоръки
Значимостта и многопластовата характеристика на разработения 

проблем, чиято актуалност, за съжаление, непрекъснато се доказва, налагат 
дисертационният труд да достигне до академичната общност и социалната 
практика чрез различен издателски формат (книга, учебно помагало, 
ръководство).

Приноси на дисертационния труд
1. Ha теоретично равнище: направен е коректен прочит и анализ на 
проблема в изследванията, публикациите и документите по проблема.
2. На концептуално методическо равнище: селектиран и адаптиран е 
въпросник на ЕИЦ за замерване на основните тези: солидарност и сигурност.
3. На емпирично равнище: установените констатации и изводи носят 
коефициент за полезност относно националната дискусия и политика по 
бежанския проблем.
4. На практико-приложно равнище: преходът от теоретичните анализи и 
конструкти към „прагматизирането” им извежда перспективата за бъдещи 
експериментални изследвания на различни негови аспекти.

Заключение
Основанията ми да предложа на уважаемите членове на научното жури 

на докторант Станимира Георгиева Ралева да бъде присъдена ОНС 
“Доктор“ в Област на висшето образование: 3.Социални, стопански и 
правни науки, Професионално направление: 3.4. Социални дейности; Научна 
специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 
производство (Социални дейности) са следните:

първо, дисертационният труд на тема: „Проблемът за бежанците в 
дилемата на българското общество между сигурността и солидарността“ 
притежава характеристиките на научно-приложно изследване и в 
парадигматично и семантично отношение отговаря на изискванията за 
присъждане на ОНС „доктор “.

второ, авторът притежава научно-изследователска компетентност и 
практическа опитност, която прави изследването обективна основа за 
реализиране на изследователската теза и процедурата.



трето, дисертационният труд, научните приноси, публикациите по 
темата отговарят на областта и професионалното направление за присъждане 
на научната степен: „Доктор

15.04.2022 г. Становището е изготвено от

Стара Загора /доц.д-р Стефка Динчийска/



PhD THESIS REVIEW REPORT& . AS йк ъАА.лЬУ

Title: “The Refugee in Bulgarian Society’s dilemma between security and 
solidarity”
PhD Thesis Author. Stanimira Georgieva Raleva 
Scientific field: 3. Social, Business and Legal Sciences 
Professional field: 3.4. Social Work.
Doctoral Programme: Organization and Management Outside the Sphere of 
Material Production (Social Work)
PhD Thesis Supervisor. Prof. Georgi Kolev, DSc (Econ)
Department: Medical Psychology, Social Work and Foreign Languages, Faculty of 
Medicine, Trakia University, Stara Zagora

General Information on the Procedure and the PhD Candidate

Stanimira Raleva is a part-time PhD student at the Department of Medical 
Psychology, Social Work and Foreign Languages, Faculty of Medicine, Trakia 
University, Stara Zagora.
As a PhD student, Mrs. Raleva has fulfilled all the requirements of her study 
programme. Her PhD thesis has been discussed at a session of the Departmental 
Board and referred for starting the PhD thesis defense procedure. The required 
administrative documents have been submitted including the PhD thesis, thesis 
abstract and publications.

The members of the Scientific Jury have been appointed by Rector’s Order 
(No. 424/18.02.2022) and the public defense procedure has been officially started.

From the documentation submitted by the PhD candidate, Mrs. Stanimira 
Raleva, it can be seen that her educational and professional background is 
impressive: she has graduated from the American University in Paris (International 
Relations and Global Communications), she has been conferred a Master’s Degree 
in International Law of Human Rights by the Brunei University. She has worked as 
a Researcher in International Law in Amnesty International, London, and as an 
Internal Corporate Communications Manager, London.



PhD Thesis Composition and Structure

The PhD thesis follows the standard academic paper structure: introduction, 
three chapters (each of them consisting of paragraphs), findings and conclusion, 
bibliographical reference and appendices.

In terms of length and content: the PhD thesis is organized on 200 standard 
pages. The bibliographical reference includes 230 sources, of which 94 are in 
languages whose script systems are based on the Cyrillic alphabet and 136 are in 
languages whose script systems are based on the Latin alphabet. Provided is for 
data visualization (19 diagrams and 44 tables), abstract and 9 publications. This 
complies with the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria 
Act, the Regulations on its enforcement, and also with the Regulations on 
Development of Academic Staff at Trakia University.

The contents of the PhD thesis cover all the aspects of the research topic: 
theoretical, experimental, practical and applied, and are presented with the relevant 
analytical interpretation.

The structure, the length, the language and the writing style, format and lay
out of the PhD thesis fully comply with the academic requirements and hence the 
thesis possesses the characteristics of a high-quality scientific and research paper.

PhD Thesis Content 
Topicality of the Research Topic

The PhD thesis submitted by the PhD candidate, Mrs. Stanimira Raleva, 
deals with a problem of significant importance, interdisciplinary in nature and 
covering various aspects of it -  legal, social, psychological and methodological.

The indisputable topicality of the research topic and the topic selection are 
supported by sufficient evidence presented in a logical gradation: 
first, the increase of “the forced migration as a results of armed conflicts, political 
crises, ethnical conflicts, natural disasters...’’(author’s citation); 
second, the enormous refugee wave requiring adequate political and legal 
decisions;
third, the need of developing a new instrumental framework and strategy to ensure 
an adequate humane and effective response;
fourth, the fact that so far no balance has been found with regard to the security- 
solidarity values.

The above arguments show that the PhD thesis authored by Mrs. Raleva 
tackles an issue which is not only topical, multi-faceted and complex, but also an



issue of a social and political significance since the search for and finding optimal 
decisions will be highly beneficial for the EU-member states.

In this context, the student’s motivation for choosing the PhD research topic as 
presented in the thesis Introduction is more than solid.

Knowing the Current State of the Research Topic

The PhD thesis represents an underdeveloped research area as the research 
topic is relatively new, complex and multi-aspect which has found an expression in 
the theoretical and empirical analysis.

In Chapter I presented and reasonably justified are all parameters of the 
research topic: theoretical, terminological and conceptual. The phenomena studied 
and the terms used are justified and accurately defined in subordination to the topic 
and with respect to each other, forming the essence and the location of the 
experimental procedure.

Impressive is the precise presentation of the geopolitical and social and 
political trends, the main terms and the existing theories dealing with migration, 
security, solidarity, the dynamics and problems related to them in the context of the 
international law devaluation and the adverse after-effects of neoliberalism.

A special emphasis is placed on a number of terms such as “refugee”, 
“migrant”, “immigrant”, “emigrant”, “economic migrant/immigrant”, “illegal 
migrant”, “asylum seeker”, “forcibly displaced persons”, "internally displaced 
persons", therefore in the PhD thesis they are used in the meaning and legal content 
as attributed to them according to the international legal norms.

In paragraph 3 of Chapter I, presented is an objective analysis of the terms 
used in the experimental procedure: security and solidarity in the discourse of the 
contemporary political concepts.

The PhD student correctly cites and interprets the literature sources and legal 
documents used which is evidence for the comprehensive, profound and competent 
study of the published scientific papers, research and documents on the topic.

In Chapter II the candidate’s focus is on migration, solidarity, and security. 
In two paragraphs, analyzed are the global community and national dimensions of 
migration. Apart from the objectively presented global migration trends, included 
are data in support of the impact of the migration flows on Bulgaria and Europe.

In paragraph 2 as separate constructs with highlighted specificity are discussed the 
two main focuses: different schools, approaches, priorities with regard to security; 
analysis of the pre-conditions related to the possibility of expressing solidarity and 
types of solidarity to the migrants.



Using her accurate judgement, the PhD candidate, Mrs. Raleva, has managed to 
distinguish the complex aspects of the security/insecurity and solidarity balance 
with regard to the refugee crisis.

In the analysis of the literature sources and documentation on the topic, the 
PhD candidate skillfully has managed to combine the practical and applied aspects 
of the research topic. Hence, the text allows making comparisons, contrasts and 
generalizations which can be used in further discussions with regard to the need of 
rational measures and solutions solidifying the place and role of the present 
research.

The overall impression created by the theoretical framework is that the PhD 
candidate has vast erudition with regard to the current state and the trends for 
development of the research topic.

PhD Thesis Concept and Design

The conceptual framework and the analysis of the research study are 
presented in Chapter III of the PhD thesis. Included and accurately defined are the 
main components (objective, tasks, hypotheses, sub-hypotheses, object, subject, 
methods, relevant indicators and contingent) which are in logical subordination and 
connection with the research topic.
The doctoral programme curriculum emphasis has required the inclusion of 
individuals and structural units (325 social officers) directly related to the research 
topic, ensuring representativeness and reliability of the results, conclusions and 
recommendations.

The research overall methodologies and methods are presented and 
adequately justified.

PhD Thesis Research Results and Contributions

From a scientific-research and pragmatic point of view, of particular 
significance is paragraph 2 of Chapter III containing analysis of the empirical facts 
in narrative form and supported by data visualization and a subsequent 
interpretation.

The research findings are objective and presented in a logical 
correspondence to the formulated objective, tasks, and sub-hypotheses. The 
analysis is correct, detailed and comprehensive proving the author’s competence 
and professionally conducted research study.



I am pleased to emphasize that in terms of language and writing style, the 
thesis is impeccable. The wording is precise. A balance has been found between 
the theoretical and empirical, rational and emotional.

PhD Thesis Abstract and Publications

The Abstract is a logical reflection of the structure and contents of the PhD 
thesis and in short it presents its clearly defined objective, procedure and content 
constructs.

On the topic of the PhD thesis, nine publications have been submitted, 
discussing and promoting various aspects of the research topic.

Recommendations

The importance and the multiaspectness of the research topic 
whose topicality unfortunately is constantly being demonstrated, suggest that the 
PhD thesis should reach the academic community and social practice in a different 
published paper format (book, educational material, manual).

PhD Thesis Contributions

1. At theoretical level: a correct reading and analysis of the problem has found 
place in the research, publications and documents on the topic.

2. At conceptual and methodological level: The European Value Survey 
questionnaire has been selected and adapted to measure the main theses discussed: 
solidarity and security.

3. At empirical level: the findings and conclusions are beneficial with regard to 
the national discussion and policy on the refugee problem.

4. At practical-applied level: the transition from theoretical analyses and 
constructs to ’’putting them in practice” brings prospects for future experimental 
studies of its numerous aspects.



Conclusion

My reasons for suggesting to the Honorary Scientific Jury to confer to the 
PhD candidate, Mrs. Stanimira Georgieva Raleva, the educational and scientific 
degree “DOCTOR”, Scientific field: 3. Social, Business and Legal Sciences, 
Professional field: 3.4. Social Work, Doctoral Programme: Organization and 
Management Outside the Sphere of Material Production (Social Work) are:

first, the PhD thesis titled “The Refugee Issue in the Dilemma Tearing the 
Bulgarian Society: Choosing Between Security and Solidarity” possesses the 
characteristics of a scientific and applied research study and in terms of paradigm 
and semantics complies with the requirements for awarding the educational and 
scientific degree “DOCTOR” to the PhD thesis candidate.

second, the author possesses the scientific and research competency and 
practical experience which makes the research an objective basis for presenting the 
research topic and conducting the research procedure.

third, the PhD thesis, the scientific contributions, and the publications on the 
topic, comply with the requirements of the scientific and professional fields for 
conferring the educational and scientific degree “DOCTOR”.

15.04.2022 Prepared by:

Stara Zagora /Assoc. Prof. Stefka Dinchiyska, PhD/


