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1. Кратка информация за докторанта
Докторант Станимира Радева е завършила през 2003-2007 Международни 

Отношения и Международни Комуникации (Журналистика), Minor Международно 
право в Американският университет в Париж, Франция. След това е придобила 
магистърска степен през 2007-2008 LLM Международно право на човешките права в 
Брунел Унивеситет в Уксбридж, Великобритания. Brunei University, Uxbridge, 
Middlesex, UK

Работила е през 2008-2009 като Ресърчър, Международно Право Амнести 
Интернешънъл, Лондон, Англия. А в периода 2010-2021 като Мениджър, Вътрешни 
Корпоративни Комуникации в Hertz Rent-A-Car, Международно седалище, Лондон, 
Англия.

Владее английски и френски езици.
Със Заповед № 401 от 24.02.2016 г. на Ректора на Тракийски университет -  Стара 

Загора е зачислена в задочна докторантура по докторска програма „Организация и 
управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)“, 
професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. 
Социални, стопански и правни науки към катедра „Социални дейности” на 
Медицински факултет, Тракийски университет - Стара Загора. Срок на докторантурата: 
четири години, считано от 11.02.2016 г. до 11.02.2020 г. в задочна докторантура по 
докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното 
производство (Социални дейности)“, професионално направление 3.4. Социални 
дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към 
катедра „Социални дейности” на Медицински факултет, Тракийски университет - 
Стара Загора. Срок на докторантурата: четири години, считано от 11.02.2016 г. до
11.02.2020 г.

Със Заповед № 344 от 10.02.2020 г. на Ректора на Тракийски университет -  Стара 
Загора е удължен срокът й за докторантурата с 1 година, считано от 11.02.2020 г. до
11.02.2021 г.
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По време на подготовката си като докторант Станимира Георгиева Радева е 
положила всички изпити, които следва да положи като докторант като е удовлетворила 
същевременно и всички останали изисквания.

2. Характеристика на дисертационния труд.
Дисертационният труд е с общ обем 210 стандартни страници и има следната 

структура: въведение, три глави, заключение и изводи, библиография и приложения. 
Онагледен е с 45 таблици и 24 фигури. Библиографията обхваща 230 литературни 
източника, от които 94 на кирилица, 136 на латиница и 46 са интернет ресурси.

Докторант Радева центрира върху това, че повече от пет години след пика на 
бежанската криза проблемът продължава да е актуален. Дългосрочните анализи на 
миграционните потоци сочат ясно очертаваща се тенденция на засилване на 
насилствената миграция и всяко разклащане в горещите конфликтни точки заплашва да 
предизвика нова вълна на масова миграция. Така тя очертава актуалността на проблема, 
залегнал като теза на дисертацията.

По-нататък тя правилно определя задачите, о които работи в дисертацията, като 
по-важните от тях са:

• Обзор на геополитическия контекст и произтичащите от него релевантни социо- 
политически тенденции, които влияят върху смислите и разбирането на основните 
понятия и концепции;

• Разглеждане на основните понятия, свързани с миграцията и бежанската криза и 
обзор на нормативноправната регулация на правата на бежанците в 
международното и българското национално право;

• Представяне на концепциите за „сигурност“ и „солидарп ност“, техните 
измерения според основните теоретични школи, промените, възникнали в 
разбирането им и основните фактори, които им влияят;

• Анализ на бежанския проблем през специфичното проп явление на дилемата 
сигурност-солидарността в по-тесния контекст на съвременното българско 
общество.
Както в началото бе посочено дисертационният труд е структуриран в три глави, 

въведение и заключение, като в слдващия параграф следва техният анализ.

3. Анализ на съдържанието на дисертационния труд
Във ВЪВЕДЕНИЕТО докторант Ралева се фокусира върху това, че Изследването 

на бежанския проблем през дилемата сигурност-солидарност е недостатъчно засегната 
тема. Въпреки, че дилемата за сигурността и солидарността е стар и широко осъждан 
проблем, а мигрантските вълни в никакъв случай не са ново явление, до колкото е 
известно на докторанта няма подробно изследване, което да разглежда пресечната 
точка между тях. Значителен брой изследвания разглеждат взаимодействията между 
сигурността и масовата миграция както и солидарността в контекста на миграцията по 
отделно, но не и заедно. Тя посочва, че мигрантите представляват 0.4% от общото 
население на ЕС. Констатира противоречие между привидната незначителност на 
мигрантския проблем и произтичащите от него дилеми и огромните предизвикателства,
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които той поставя пред Европейските държави и бът дещето на Европейския съюз като 
цяло.

В ПЪРВА ГЛАВА „КОНТЕКСТ И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Тук подробно се анализира геополитическия контекст и социално-политически 

тенденции, свързани с разглеждания проблем. Поставя се въпроса за нова фаза в 
международните отношения и девалвация на международното права и се очертават 
негативните последици от неолиберализма. Визира се и релацията от либерализъм и 
мултикултурализъм към консерватизъм и защита. Дава се представа за 
международноправна и националноправна характеристика на понятията, свързани с 
миграцията както и основни понятия според Международното бежанско право. 
Очертават се проблеми с Международното бежанско право и определението за 
„бежанец. Изясняват се допълнителни протекции и права за мигрантите. Проблемът е 
разгледана и в националноправна рамка в Република България. Дефинирани са 
механизми на ЕС и е направен концептуален анализ на понятията сигурност и 
солидарност. Сигурността в дискурса на политическите концепции са също обект на 
анализ. Определя се като понятиенай-вече чрез нейната структура. Докторант Ралева 
умело фокусира вниманието на четящия върхе секюритизацията -  нова рамка за анализ 
на анализ на сигурността. Разгледани са теории за солидарността. Формулира се 
солидарността като понятие, като понятие и същевременно се разглежда и в контекста 
и други понятия. Задълбочава се върху измерения на солидарността и видовете 
солидарност. Определят се предпоставките за солидарност. От голямо значение е 
разглеждането на солидарността в условията на глобализация.

Във ВТОРА ГЛАВА „МИГРАЦИЯ, СОЛИДАРНОСТ И СИГУРНОСТ“
В тази глава докторант Ралева задълбочено разглежда глобалните, общностните и 

националните измерения на миграцията. Тя ги разглежда като:
• Миграционни тенденции (2010-2019).
• Европейска бежанска криза (2015-2016).
• България и мигрантската криза през 2015-2019.
• Мигрантска вълна 2019-2020.

Вярна на своя изследвотелски дух тя задълбочено разсъждава върху сигурност, 
солидарност и миграция. Веднага сле дтова разглежда връзката между сигурността и 
бежанската криза. Докторантката задълбочава своая анализ и върху школите и 
подходите по поставения проблем. Прави сполучлив опит да разсъждава върху въпроса 
„Кога приоритизираме сигурността“. Фокусира се отново върху солидарността и 
бежанската криза. След това пледира върху това, възможна ли е солидарност към 
мигрантите и какви видове солидарност се отнасят към тях.

ТРЕТА ГЛАВА „ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ“ е апотеозът на дисертацията.
Тя е разделена на: дизайн на изследването, обща характеристика на участниците в 

изследването, резултати.
В дизайна на изследването са определени етапите на изследователската 

процедура, като специално място е итредено на основнитерелевантни показатели. С 
професионална вещина е разяснена методологията на изследването. След това
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докторант Радева задълбочено аргументира защо използва като инструментариум 
Анкетата като метод на изследване. Тук тя се позовава на Европейско изследване на 
ценностите (ЕИЦ) като задълбочава върху ценностния модел в основата на ЕИЦ. Прави 
анализ на селекцията на въпросите за емпиричното изследване. Обръща специално 
внимание върху кодиране на данните и тяхната интерпретация. Систематично посочва 
методите на статистическа обработка на получените данни.

В обща характеристика на участниците в емпиричното изследване се 
показва разпределението на изследваните лица по показатели населено място, работно 
място и длъжност. Специално внимание е обърнато на социодемографските показатели.

В резултати са представени възможно по най-нагледен и професионален начин 
резултатите от проведената анкета. Докторант Радева ги е разделила на:

• Резултати от анкетата свързани със солидарността
• Резултати от анкетата свързани със сигурността
• Резултати от анкетата по основните релевантни показатели
• Резултати от регресионния анализ
• Резултати от регресионния анализ свързани със солидарността
• Резултати от регресионния анализ свързани със сигурността

В дискусия на резултатите са поставени таива въпроси като:
• Общите нагласи на социалните служители към бежанците и имигрантите
• Нагласите на социалните служители към бежанците от гледна точка на

солидарността Солидарност към бежанците и други социални групи
• Нагласите на социалните служители към бежанците от гледна точка на

сигурността
• Склонност на социалните служители за приоритизация на сигурността
• Образ на бежанците като заплаха и основните видове заплахи свързани с тях
• възприемането на бежанците като заплаха,
• Влияние на компонентите на сигурността върху солидарността
• Обхват на солидарността и космополитна солидарност
• мотиви за солидарност към бежанците обхвата на солидарността
• Влияние на релевантните показатели върху солидарността
• Политическата информираност и важността на политиката 

и др.

Като рецензент напълно възприемама основния извод от емпиричното 
изследване /цитиран дословно, според дисертацията/:

Мнозинството от социалните служители изпитват завишено чувство на 
несигурност и възприемат бежанците като заплаха, но не дават приоритет на 
сигурността като цяло. Солидарността при социалните служители е често ограничена 
до тесния кръг на професионалната им дейност -  те са солидарни главно с уязвимите 
групи, с които работят. Според резултатите от изследването, обаче социалните 
служители не разширяват солидарния си кръг към други уязвими групи и не проявяват
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силно изразена солидарност към бежанците. В основата на липсата на силно изразена 
солидарност към бежанците от страна на социалните служители не стои директното 
влияние на сигурността и нейното съдържание. По-скоро, липсата на солидарност е 
повлияна от непознаването на бежанците, преобладаващо негативни общи нагласи към 
тях и неналични предпоставки за космополитна солидарност

В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО се посочва, че анализът на условията и предпоставките за 
приоритизация на сигурността и солидарност към бежанците показа, че в контекста на 
българското общество образът на бежанеца като заплаха доминира над представата за 
него като жертва. Налице са условия за приоритизация на сигурността над други 
ценности, но няма предпоставки за проява на солидарност към бежанците. Една от 
причините за тази динамика на дилемата сигурност-солидарност в българското 
общество е, че поради спецификата на бежанската криза наблюдаваме разширен 
дискурс на сигурността и стеснения такъв на солидарността. Несигурността също 
създава среда, в която солидарността към бежанците е малко възможна, но е 
благоприятна за приоритизиране на сигурността.

3. Критични бележки и препоръки
Като рецензент смятам, че предложеният ми текст за дисертация е „изпипан“ 

професионално и майсторски. Поради това нямам критични бележки.
Имам следаната препоръка -  по темата на дисертацияонния труд да бъде издедена 

монография, която наистина успушно ще запълни празнотата по темата за бежанците 
на книжния пазар.

4. Заключение
Оценявам положително предложената ми за рецензия дисертация на 

Станимира Ралева на тема: „Проблемът за бежанците в дилемата на българското 
общество сигурността и солидарността” като предлагам да й бъде присъдена ОНС 
„Доктор“ по научна специалност „Организация и управление в извън сферата на 
материалното производство (Социални дейности)“ в професионалното 
направление 3.4.Социални дейностив. област на вишето образование 3.Социални, 
стопански и правни науки.

30.04.2022 г. 
гр. Шумен

Рецензент:
(доц. д-р ВеселинагНиколаева Илиева)
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for a dissertation on the topic: "The problem of refugees in the dilemma of Bulgarian
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Doctoral student: Stanimira Georgieva Raleva 
Form of study: part-time

For awarding the educational and scientific degree "Doctor" in the scientific specialty 
"Organization and management outside the field of material production (Social activities)",
professional field 3.4. Social activities, field of higher education 3. Social, economic and legal 
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Scientific adviser: Prof. Georgi Velkov Kolev, DSc
Author of the opinion: Assoc. Prof. Miloslava Rusinova Yankova, Ph.D.
(Order № 424 / 18.02.2022 of the Rector of the Thracian University)

1. Brief information about the doctoral student
PhD student Stanimira Raleva graduated in 2003-2007 in International Relations and 

International Communications (Journalism), Minor International Law at the American 
University in Paris, France. She then earned a master's degree in 2007-2008 LLM 
International Human Rights at Brunei University in Uxbridge, UK. Brunei University, 
Uxbridge, Middlesex, UK.

She worked in 2008-2009 as Researcher, Amnesty International International Law, 
London, England. And in the period 2010-2021 as Manager, Internal Corporate 
Communications at Hertz Rent-A-Car, International Headquarters, London, England.

She speaks English and French.
By Order № 401 of 24.02.2016 of the Rector of the Thracian University - Stara Zagora 

she was enrolled in part-time doctoral studies in the doctoral program "Organization and 
management outside the field of material production (social activities)", professional field 3.4. 
Social activities, field of higher education 3. Social, economic and legal sciences at the 
Department of Social Activities of the Medical Faculty, Thracian University - Stara Zagora. 
Term of the doctoral program: four years, as of 11.02.2016 to 11.02.2020 in part-time 
doctoral program under the doctoral program "Organization and management outside the field 
of material production (Social activities)", professional field 3.4. Social activities, field of 
higher education 3. Social, economic and legal sciences at the Department of Social Activities 
of the Medical Faculty, Thracian University - Stara Zagora. Term of doctoral studies: four 
years, from February 11, 2016 to February 11, 2020.

By Order № 344 of 10.02.2020 of the Rector of the Thracian University - Stara Zagora, 
her term for doctoral studies was extended by 1 year, as of 11.02.2020 to 11.02.2021.

During her preparation as a doctoral student, Stanimira Georgieva Raleva passed all the 
exams she should take as a doctoral student, while satisfying all other requirements.
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2. Characteristics of the dissertation.
The dissertation has a total volume of 210 standard pages and has the following 

structure: introduction, three chapters, conclusion and conclusions, bibliography and 
appendices. It is illustrated with 45 tables and 24 figures. The bibliography covers 230 
literature sources, of which 94 are in Cyrillic, 136 in Latin and 46 are Internet resources.

PhD student Raleva focuses on the fact that more than five years after the peak of the 
refugee crisis, the problem remains relevant. Long-term analyzes of migration flows show a 
clear trend of increasing forced migration, and any shaking in hotspots threatens to provoke a 
new wave of mass migration. Thus, she outlines the relevance of the problem, which lies as a 
thesis of the dissertation.

Further, she correctly defines the tasks she works on in the dissertation, the most 
important of which are:

• Overview of the geopolitical context and the resulting relevant socio-political trends 
that affect the meanings and understanding of basic concepts and concepts;

• Consideration of the basic concepts related to migration and the refugee crisis and 
review of the legal regulation of refugee rights in international and Bulgarian national 
law;

• Presentation of the concepts of "security" and "solidarity", their dimensions according 
to the main theoretical schools, the changes that have occurred in their understanding 
and the main factors that affect them;

• Analysis of the refugee problem through the specific manifestation of the security- 
solidarity dilemma in the narrower context of modem Bulgarian society.
As mentioned at the beginning, the dissertation is structured in three chapters, 

introduction and conclusion, and the following paragraph follows their analysis.

3. Analysis of the content of the dissertation
In the INTRODUCTION, PhD Raleva focuses on the fact that the study of the refugee 

problem through the security-solidarity dilemma is an insufficiently covered topic. Although 
the dilemma of security and solidarity is an old and widely condemned problem, and migrant 
waves are by no means a new phenomenon, as far as the doctoral student is aware, there is no 
detailed study to look at the intersection between them. A significant number of studies 
examine the interactions between security and mass migration as well as solidarity in the 
context of migration separately but not together. She points out that migrants make up 0.4% 
of the EU's total population. It finds a contradiction between the apparent insignificance of the 
migrant problem and the resulting dilemmas and the enormous challenges it poses to 
European countries and the future of the European Union as a whole.

Значителен брой изследвания разглеждат взаимодействията между сигурността и 
масовата миграция както и солидарността в контекста на миграцията по отделно, но не 
и заедно. Тя посочва, че мигрантите представляват 0.4% от общото население на ЕС. 
Констатира противоречие между привидната незначителност на мигрантския проблем 
и произтичащите от него дилеми и огромните предизвикателства, които той поставя 
пред Европейските държави и бъп дещето на Европейския съюз като цяло.
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CHAPTER ONE CONTEXT AND BASIC CONCEPTS
Here the geopolitical context and socio-political tendencies related to the considered 

problem are analyzed in detail. The question of a new phase in international relations and the 
devaluation of international law is raised and the negative consequences of neoliberalism are 
outlined. The relation from liberalism and multiculturalism to conservatism and protection is 
also mentioned. An idea of international and national legal characteristics of the concepts 
related to migration as well as basic concepts according to the International Refugee Law is 
given. Problems with international refugee law and the definition of "refugee" are emerging. 
Additional protections and rights for migrants are being clarified. The problem is also 
considered in the national legal framework in the Republic of Bulgaria. EU mechanisms have 
been defined and a conceptual analysis of the concepts of security and solidarity has been 
made. The certainty in the discourse of political concepts is also the subject of analysis. It is 
defined as a concept mostly through its structure. PhD student Raleva skillfully focuses the 
reader's attention on securitization - a new framework for security analysis analysis. Theories 
of solidarity are considered. Solidarity is formulated as a concept, as a concept and at the 
same time considered in the context of other concepts. It delves into the dimensions of 
solidarity and the types of solidarity. The preconditions for solidarity are determined. It is 
very important to look at solidarity in the context of globalization.

CHAPTER TWO "MIGRATION, SOLIDARITY AND SECURITY"
In this chapter, PhD student Raleva examines in depth the global, community and 

national dimensions of migration. She sees them as:
• Migration trends (2010-2019).
• European refugee crisis (2015-2016).
• Bulgaria and the migrant crisis in 2015-2019.
• Migrant wave 2019-2020.

True to her research spirit, she reflects deeply on security, solidarity and migration. He 
immediately examines the link between security and the refugee crisis. The doctoral student 
deepens her analysis on schools and approaches to the problem. He made a successful attempt 
to reflect on the question of "When we prioritize security." It focuses again on solidarity and 
the refugee crisis. He then pleads on whether solidarity with migrants is possible and what 
types of solidarity apply to them.

CHAPTER THREE "EMPIRICAL STUDY" is the apotheosis of the dissertation.
It is divided into: design of the study, general characteristics of the participants in the 

study, results.
The design of the study defines the stages of the research procedure, with special 

emphasis on the main relevant indicators. The research methodology is explained with 
professional skill. Then the doctoral student Raleva thoroughly argues why he uses the Survey 
as a tool as a research method.

Here it refers to the European Values Survey (EIC) by delving into the ElC-based value 
model. Analyzes the selection of questions for empirical research. Pays special attention to
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data coding and their interpretation. Systematically indicates the methods of statistical 
processing of the received data.

The general characteristics of the participants in the empirical study show the 
distribution of the surveyed persons by indicators of settlement, job and position. Special 
attention is paid to socio-demographic indicators.

The results present the results of the survey in the most visual and professional way 
possible. Doctoral student Raleva divided them into:

• Results of the survey related to solidarity
• Security-related survey results
• Results of the survey on the main relevant indicators
• Results of regression analysis
• Results of the regression analysis related to solidarity
• Results of the regression analysis related to security

In the discussion of the results, such questions were asked as:
• The general attitudes of social workers towards refugees and immigrants
• Attitudes of social workers towards refugees from the point of view of solidarity

Solidarity towards refugees and other social groups
• The attitudes of social workers towards refugees from the point of view of security
• Image of refugees as a threat and the main types of threats related to them
• the perception of refugees as a threat,
• Influence of security components on solidarity
• Scope of solidarity and cosmopolitan solidarity
• motives for solidarity with refugees the scope of solidarity
• Influence of relevant indicators on solidarity
• Political awareness and the importance of politics

and others.

As a reviewer, I fully accept the main conclusion of the empirical research /quoted 
verbatim, according to the dissertation/:

The majority of social workers experience an increased sense of insecurity and perceive 
refugees as a threat, but do not give priority to security in general. Solidarity with social 
workers is often limited to the narrow range of their professional activities - they are in 
solidarity mainly with the vulnerable groups they work with. According to the survey, 
however, social workers do not extend their circle of solidarity to other vulnerable groups and 
do not show strong solidarity with refugees. The lack of strong solidarity with refugees by 
social workers is not directly affected by security and its content. Rather, the lack of solidarity 
is influenced by the ignorance of refugees, predominantly negative general attitudes towards 
them and unavailable preconditions for cosmopolitan solidarity.

The CONCLUSION states that the analysis of the conditions and preconditions for 
prioritizing security and solidarity with refugees showed that in the context of Bulgarian 
society the image of the refugee as a threat dominates the image of him as a victim. There are
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conditions for prioritizing security over other values, but there are no prerequisites for 
showing solidarity with refugees. One of the reasons for this dynamic of the security- 
solidarity dilemma in the Bulgarian society is that due to the specifics of the refugee crisis we 
observe an expanded discourse of security and a narrow one of solidarity. Insecurity also 
creates an environment in which solidarity with refugees is unlikely, but is conducive to 
prioritizing security.

3. Critical remarks and recommendations
As a reviewer, I believe that my proposed text for a dissertation is "refined" 

professionally and masterfully. Therefore, I have no critical remarks.
I have the following recommendation - to write a monograph on the topic of the 

dissertation, which will really successfully fill the gap on the topic of refugees in the book 
market.

4. Conclusion
I positively evaluate Stanimira Raleva's dissertation proposed to me for review on 

the topic: "The problem of refugees in the dilemma of the Bulgarian society of security 
and solidarity" and I propose to award her ESD "Doctor" in "Organization and 
management outside the field of material production (Social activities)", professional 
field 3.4. Social activities, field of higher education 3. Social, economic and legal sciences.

30.04.2022 Reviewer:
Shumen (Assoc, prof. PhD Veselina^Nikolaeva Ilieva)
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