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НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА

«ПРОБЛЕМЪТ ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ДИЛЕМАТА НА 
БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО МЕЖДУ СИГУРНОСТТА И

СОЛИДАРНОСТТА»

С АВТОР СТАНИМИРА ГЕОРГИЕВА РАЛЕВА

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОНС «ДОКТОР» В ПРОФЕСИОНАЛНО 
НАПРАВЛЕНИЕ 3.4 «СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ», НАУЧНА 

СПЕЦИАЛНОСТ «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЪН 
СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО (СОЦИАЛНИ 

ДЕЙНОСТИ), ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 3.
СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

ОТ ПРОФ. ДН ПЛАМЕН КИРОВ ИВАНОВ

Докторантката Станимира Радева е завършила с отличие 
специалност Международни отношения, Международни комуникации 
(Журналистика), ОКС „бакалавър“ в Американския университет в Париж и 
специалност «Международно право», ОКС «магистър» в Brunei University, 
Лондон. Владее английски и френски езици.

Работи като мениджър, Вътрешни Корпоративни комуникации в 
Hertz Rent-A- Car, Международно седалище, Лондон, Англия.

Автор е на една студия, 1 самостоятелна и 8 статии в съавторство по 
проблемите на социалните дейности, публикуван в списания, индексирани 
в Web of Science и в списания с импакт -  ранг (Scopus). Участвала е като 
член на екип и консултант в два проекта.

Предложеният ми за рецензия дисертационен труд на тема: 
«Проблемът за бежанците в дилемата на българското общество между 
сигурността и солидарността» е с общ обем 210 стандартни страници, 
онагледен с 45 таблици и 24 фигури с цитирани 230 литературни 
източника, от които 94 на кирилица, 136 на латиница и 46 интернет 
ресурси.

Темата на дисертацията е изключително актуална в съвременното 
общество, защото сме свидетели на все по-ясноочертаващата се тенденция



на засилване на на миграцията и поставяне на дилемата сигурност- 
солидарност на дневен ред. За Р България, която е външна граница на ЕС, 
темата е особено актуална и в контекста на войната в Украйна.

Докторантката оценявайки значимостта на проблема, прави още във 
въведението извода, че проблемът, с който се занимава не е достатъчно 
изследван не само в нашата, но и в останалите страни.

Целта и задачите на дисертационния труд са конкретни и прецизно 
формулирани. Използваните изследвователски методи показват, че 
докторантката владее контент-анализа и методите за статистическа 
обработка на получените резултати.

Глава първа е посветена на геополитическия контекст ви социално- 
политическите тенденции и на международноправната и 
националноправната характеристика на понятията, свързани с миграцията. 
В тази глава докторантката прави концептуален анализ на понятията 
сигурност и солидарност, като отделя специално внимание на структурата 
на сигурността и теориите на солидарността.

Във втора глава авторката представя с необходимата компетентност 
глобалните, общностни и национални измерения на миграцията. Отделя 
особено внимание на сигурността и солидарността в контекста на 
бежанската криза и нейната секюризация.

Трета глава представя проведеното от докторантката емпирично 
изследване, в което личи познаване на проблема, прецизност в 
изпълнението за постигане на целите и задачите на изследването и 
доказване на хипотезата на изследването. Основните релевантни 
показатели са прецизно дефинирани. Основната хипотеза на изследването 
е декомпозирана на четири субхипотези. Използваната от докторантката 
анкета е базирана на Европейското изследване на ценностите, даващо 
възможност за достъп до обширна база данни и сравнения на национално и 
европейско ниво. Резултатите както от анкетите, свързани с понятията 
сигурност и солидарност, така и от анкетата по основните релевантни 
показатели са нагледно представени и компетентно анализирани.

Представени са както резултатите от регресивния анализ, свързани 
със солидарността, така и резултатите от регресивния анализ, свързани със 
сигурността. Анализът на получените резултати доказва хипотезата на 
дисертационния труд и изпълнението на задачите, свързани с нея.



Научните и научно приложните приноси на предложения 
дисертационен труд се заключават в следното:

1. Представена е прецизна дефиниция на комплексните понятия 
сигурност и солидарност, като е доказано че техните изражения и 
трансформации са повлияни от икономически, политически, 
социални условия и предпоставки.

2. Констатирана е динамика на дилемата сигурност -  солидарност в 
българското общество.

3. За първи път е предложен анализ на бежанския проблем в контескта 
на дилемата сигурност-солидарност в Р България.

4. Представена е прецизна диагностика на бежанската вълна в 
контекста на разширен дискурс на сигурността и стеснен такъв на 
солидарността.

5. Доказано е, че при повечето от социалните служители липсва силно 
изразена солидарност, налице е завишено чувство на несигурност и 
възприемане на бежанците като заплаха.

6. Липсата на солидарност е обяснена с непознаването на чужденците и 
преобладаващите негативни общи нагласи към тях.

7. Представена е концепция за спецификата на проявите на сигурността 
и солидарността в контекста на масовата миграция.

8. Предложен е модел за решаване на бежанския проблем, в който е 
отделено специално място на програми, предоставящи знания за 
бежанците, страните им на произход, особеностите на социалната 
работа с тях, мястото на специализираното следдипломно обучение 
на социалните служители, свързано със социалната им практика с 
бежанци.

Дискусията на хипотезите и направените изводи доказват, че 
докторантката притежава изключителна ерудиция и прецизност и е 
оформен научен работник.

В заключение, всичко изложено по-горе ми дава основание да 
гласувам положително и убедено да предложа на ФС на Медицинския 
факултет на Тракийски университет -  Стара Загора на Станимира 
Георгиева Ралева да бъде присъдена образоваталната и научна степен 
«доктор» в професионално направление 3.4. «Социални дейности, научна 
специалност «Организация и управление извън сферата на материалното



производство (Социални дейности), област на виеше образование 3. 
Социални, стопански и правни науки.

РЕЦЕНЗЕНТ:

(Проф. дн Пламен Иванов)
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PHD Thesis Titled “The Refugee in Bulgarian Society’s dilemma between
security and solidarity”
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The PhD candidate, Mrs. Stanimira Raleva, has a Bachelor's Degree with 
Honors from the American University in Paris, where she has studied 
International Relations and Global Communications (Journalism), and a 
Master’s degree from the Brunei University in London. She speaks fluently 
English and French. She is an Internal Corporate Communications Manager at 
Hertz Rent-A- Car, (HQ London).

She is the author of 1 study, the single author of 1 article and a co-author 
of 8 articles tackling the challenges which social work faces, published in 
journals indexed in the Web of Science Platform and impact-rank journals 
(Scopus). She has taken part as a team member and a consultant in two projects.

The PhD thesis referred to me for an opinion and titled “The Refugee 
Issue in the Dilemma Tearing the Bulgarian Society: Choosing Between 
Security and Solidarity” is organized on a total of 210 standard pages, provided 
is for data visualization by 45 tables and 24 diagrams. Cited are 230 literature 
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.

The thesis topic is exceptionally topical in modem society development as 
nowadays we are witnessing a more and more clear trend of increasing 
migration and placing the security-solidarity dilemma on the agenda. As the 
Republic of Bulgaria is an ELI external border, the topic is particularly relevant 
also in the context of the Russia-Ukraine war.



The candidate, evaluating the significance of the issue, in the thesis 
Introduction draws the conclusion that the topic she is working on, is still under
researched not only in Bulgaria but also in the rest of the world.

The PhD thesis objective and tasks are concrete and precisely formulated. 
The research methods used demonstrate that the PhD candidate knows in details 
the content analysis and the statistical data processing methods.

Chapter I is dedicated on the geopolitical context and the socio-political 
trends and also to the international and national legal characteristics of the 
concepts related to migration. In this Chapter, the PhD candidate makes a 
conceptual analysis of the concepts “security” and “solidarity”, paying particular 
attention to the structure of security and theories of solidarity.

In Chapter II, the author presents with due competence the global, 
community and national dimensions of migration. She has provided for a special 
place to security and solidarity in the context of the refugee crisis and its 
securitization.

In Chapter 3, the empirical research conducted by the author is presented, 
demonstrating an in-depth knowledge in the problem, precision in conducting 
the research as to ensure achieving the aims and tasks of the research and 
proving the research hypothesis.

The main relevant indicators are precisely defined. The main research 
hypothesis is decomposed into four sub-hypotheses. The questionnaire used by 
the candidate is based on the European Values Survey allowing access to an 
extensive database and comparisons at both national and European level.

The results from the survey on the concepts of security and solidarity, and the 
survey based on the main relevant indicators, are supported by data visualization 
and are competently analyzed. Presented are the results from the regressive 
analysis with regard to solidarity, but also the results from the regressive 
analysis with regard to security. The analysis of the results proves the hypothesis 
of the PhD thesis and implementation of the tasks related to it.

The scientific and scientific-applied contributions of the dissertation can 
be summarized as follows:



1. Provided is for a precise definition of the complex terms “security” and 
“solidarity” and evidence that their expressions and transformation are 
influenced by economic, political and social conditions and preconditions.

2. Ascertained is the dynamics of the security-solidarity dilemma in the 
Bulgarian society.

3. This is the first time that an analysis of the refugee problem in the context
of the security-solidarity dilemma in the Republic of Bulgaria has been 
proposed.

4. Precise diagnostics of the refugee wave is presented in the context of an
extended security discourse and a narrowed solidarity discourse.

5. It has been proven that the major part of the social officers do not express a
strong solidarity; instead, they demonstrate an increased insecurity and 
perceive the refugees as a threat.

6. The lack of solidarity is explained with the society being unaware of 
foreign nationals and the predominating negative stereotyes against them.

7. Presented is a concept about the specifics of the security manifestations and
solidarity in the context of mass migration.

8. A model for solving the refugee problem is proposed, in which a special
place is attributed to programs raising the awareness on refugees, their 
countries of origin, the specifics of the social work involving them, the 
place and role of the specialized postgraduate training of the social 
officers related to their social practice involving refugees.

The discussion of the hypotheses and the conclusions made prove 
that the PhD candidate has exceptional erudition and precision, and is a 
finished researcher.

To conclude, all of the above gives me grounds to express my 
positive opinion and assertively to propose to the Faculty of Medicine, Trakia 
University -  Stara Zagora, to confer to Mrs. Stanimira Georgieva Raleva 
the educational and scientific degree “DOCTOR”, Professional field: 3.4. 
Social Work. Doctoral programme: Organization and Management Outside 
the Sphere of Material Production (Social Work), Scientific field: 3. Social, 
Business and Legal Sciences.

Signed by:

(Prof. Plamen Ivanov, DSc)


