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Станимира Георгиева Радева е магистър по Международно право на човешките 
права. Работила е като мениджър, вътрешни, корпоративни комуникации в Hertz 
Rent-A-Car, Международно седалище, Лондон, Англия.

По време па кризата с бежанците през 2015 г. безпрецедентен брой хора и 
семейства, включително деца, от Близкия изток, Африка и Централна Азия, прекосиха 
Средиземно и Егейско море в опит да стигнат до по-добро място за живот в Европа. През 
последните две десетилетия броят на насилствено разселените хора е нараснал 
значително, от 33,9 милиона през 1997 г. до 65,6 милиона през 2016 г. Растежът е 
концентриран между 2012 и 2015 г., движен главно от конфликта в Сирия и други страни в 
региона, напр. като Ирак и Йемен, както и в Африка на юг от Сахара.

През 2015 г. повече от 3500 души се удавиха или изчезнаха в този процес. През този 
период стотици хиляди бежанци, търсещи убежище и мигранти се придвижиха в рамките 
на европейските територии. Наред с това, укрепването на националните граници през XX 
век ограничи потока от мигранти и особено през последното десетилетие, накара много 
хора да гледат на това явление като на заплаха за техните страни и култури.

Според теорията за социалната идентичност „социалните идентичности“ на хората 
произтичат от принадлежността им към определена група. Във връзка с това, 
изграждането на самочувствие, което е от съществено значение за психичното им 
благополучие, хората формират и поддържат социални групи. Редица
социално-психологични теории изтъкват идеята, че самооценката и самоувереността се 
повишават чрез междугрупова дискриминация, тъй като такава дискриминация увеличава 
вътрешно груповата сплотеност и идентичност. Респективно, ниското самочувствие 
насърчава междугруповата дискриминация. Тази теория представя основата на 
разбирането защо много хора в цяла Европа участват в дискриминационно мислене и 
действия.
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В контекста на всичко казано дотук е очевидно, че авторката се е насочила към 
тема, която е актуална, присъства в научната литература и има своята не само научна, но и 
обществена стойност. Това е видно и от обема на цитираната от авторката литература.

Дисертационният труд на Станимира Георгиева Радева е оформен в 210 стр., 
включително ’’Библиография” и Приложения, като е онагледен с 24 фигури и 45 таблици. 
След кратък увод, трудът е структуриран в отделни глави - глава I , която разглежда 
геополитическите контекст и социално-политически тенденции и основните понятия, 
свързани с миграцията. Направен е и анализ на понятията сигурност и солидарност. 
Следва II глава, съдържаща глобалните и национални измерения на миграцията. Описани 
са и основните школи и подходи за анализ на тенденциите към солидарност и към 
сигурност, факторите, които водят до приоритизиране на сигурността, както и ключовите 
събития, които предизвикват нарастването на несигурността.

В трета глава са представени „Цел, задачи и хипотези на изследването”, „Методи 
за емпирично изследване”, „Методология на изследването” , последвани от описание, 
анализ и обсъждане на резултатите.

В изследването са включени 325 социални служители, работещи в специализирани 
институции на територията на областите Стара Загора, Хасково и Шумен. Изследваните 
лица са описани подробно по демографски показатели, доходи и религиозност. 
Приложената анкетна карта осигурява възможност да се извърши едно задълбочено 
изследване е използване на съвременни статистически методи като описателна статистика, 
регресионен анализ, с използван коефициент (3, t-тест на Стюдънт Фишер, с използвано 
ниво на значимост за нулева хипотеза Р>0,05. чрез използване па статистическия пакет 
SPSS- 19 (Windows).

Целта на предложената ми за становище дисертация е да се проучат нагласите на 
социалните служители към бежанците през дилемата сигурност-солидарност.

Авторката е изследвала фактори, свързани с качеството на живот, доходите, 
религиозните убеждения на изследваните социални служители. Впоследсвтие в анкетната 
карта са включени въпроси, касаещи загрижеността и отношението към различни уязвими 
групи от обществото, включително имигранти и мигранти/бежанци. Изследвани са както 
позитивни аспекти на отношението като загриженост, желание за социално сближаване и 
доверие, така и негативни като отрицателно влияние върху националната и личната 
сигурност, изчерпване на ресурси от държавата и недоверие.

Авторката е описала и Европейското изследване на ценностите (European Values 
Study -  EVS), което бележи началото си през 1981 г. и е широкомащабна, траненационална 
й лонгитудинална изследователска програма за измерване на основните човешки 
ценности. През 2008 година изследването обхваща 45 европейски държави/региони и 70 
хиляди интервюирани граждани. Авторката е избрала именно това изследване за 
Сравнение със собствените си резултати, тъй като неговите цели са относими към целта на 
дисертацията - солидарност, сигурност и нагласи към мигрантите/имигрантите/бежапците, 
както и редица допълнителни фактори на влияние.

В главата „Анализ и обсъждане на резултатите от емпиричното изследване» 
авторката е положила усилия да включи впечатляващ брой променливи, търсейки връзките 
и взаимните влияния между сигурност и солидарност в контекста на отношението към 
бежанците. От представените резултати е видно, че солидарността на изследваните лица 
нараства по отношение на близки уязвими групи от обществото и респективно намалява 
спрямо групи, произхождащи от по-далечни за обществото региони и социални условия
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като бежанци и имигранти. Интерес представлява резултата, че приобщеността към 
принципите на социалната солидарност не оказва статистически значимо влияние върху 
солидарносгга спрямо бежанци при изследваните лица

Считам, че си струва авторката да продължи изследванията си на отношението към 
бежанците в контекста на глобалните промени в наши дни като включи за сравнение други 
професионални и социални групи на българското общество.

След приложените анализи на резултатите от изследването авторката установява, че 
при изследваните лица е налице приоритизация на сигурността над други ценности, без да 
има ясни предпоставки за солидарност към бежанците. Мнозинството от социалните 
служители споделят чувство на несигурност и възприемат бежанците като заплаха. Накрая 
обаче авторката прави извода, че относителната липсата на солидарност е повлияна от 
непознаването на бежанците и от преобладаващо негативните общи нагласи към тях в 
българското общество. Този съществен извод също предполага продължаване на 
изследванията в бъдеще с цел да бъде проследена промяната на тези отрицателни нагласи 
в контекста на променящия се свят.

Предложените приноси са уместно изброени и структурирани.

Библиографията съдържа общо 230 публикации, от които 94 български, повечето от 
последното десетилетие, правилно описани и подредени.

Приложена е справка за наличието на 9 публикации, свързани с дисертацията, 6 от 
които на английски език. В 1 от тях Станимира Ралева е водещ автор, което допълва 
становището, че тя несъмнено е автор на предложения дисертационен труд.

Авторефератът отговаря на изискванията и отразява същността на дисертационния
труд.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дисертационният труд на Станимира Георгиева Ралева с напълно завършено и 
съвременно научно изследване, което отговаря на критериите за дисертационен труд. 
Благодарение на личните си качества и научен подход, дисертантката С. Ралева е 
осъществила проучване с принос към проблема за отношението към бежанците през 
призмата на солидарност и сигурност, подкрепено със сериозна статистическа обработка, 
задълбочен анализ и изводи. Представеният труд отговаря напълно на законовите 
изисквания за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР” и критериите 
за присъждане на научни степени на Тракийски университет -  Стара Загора. Не 
констатирах съществени методологически и фактологически недостатъци.

Въз основа на изложеното по-горе изразявам позитивното си становище и 
предлагам на уважаемото научно жури да присъди образователната и научна стенен 
„ДОКТОР” на асистент Станимира Георгиева Ралева.

18.04.2022г.
Стара Загора Ш

/(торф. М. Петкова, д.пс./
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During the 2015 refugees crisis an unprecedented number of individuals and families, 
including children, from the Middle East, Africa and Central Asia, have crossed the 
Mediterranean and Aegean seas in an attempt to reach a better place to live in Europe. Over 
the past two decades the global population of forcibly displaced people has grown 
substantially, from 33.9 million in 1997 to 65.6 million in 2016. Growth was concentrated 
between 2012 and 2015, driven mainly by the conflict in Syria and other countries in the 
region, such as Iraq and Yemen, as well as in sub-Saharan Africa In 2015, more than 3,500 
people drowned or went missing in that process. During that period of time hundreds of 
thousands of refugees, asylum seekers and migrants moved within European territories. The 
strengthening of national borders during the twentieth century has restricted the flow of 
migrants and, particularly in the past decade, made many people view the phenomenon as a 
threat to their countries and cultures.

According to the Social Identity Theory people’s “social identities" arise from their 
group memberships. In order to build self-esteem, which is essential for psychological well 
being, people form and maintain groups. Self-esteem is increased through intergroup 
discrimination because such discrimination augments one’s ingroup identity. In addition, low 
self-esteem encourages intergroup discrimination. This theory presents the basis of 
understanding why many people all over the Europe might engage in discriminatory thinking 
and actions.

On the basis of everything above mentioned it is obvious that the author has chosen 
an up-to-date topic which can be found in the scientific literature and has its scientific as well 
as social value. That fact is supported from the great number of cited bibliography in the 
dissertation.

The whole dissertation of Stanimira Georgieva Raleva includes 210 pages including 
“Bibliography” and Applications. The illustrations include 24 figures and 45 tables. After the 
short introduction the dissertation is divided into separate chapters - chapter I , which 
includes the explanation of global political context, socio-political tendencies and the main 
concepts connected to the migration processes. In addition the author made an analysis of the 
concepts of safety and solidarity. The next chapter is Chapter II where facts about global and



national dimensions of migration can be found. The author defined the main perspectives 
and approaches to understanding the trends toward solidarity and safety, the factors which 
can be connected to the security prioritization as well as the key events that can cause 
growing in unsecurity.

Inside the Chapter III can be found „The aim, tasks and hypothesis of the study”, 
„Methodology of the empirical research”, „The study methodology” , followed by 
description, analysis and discussion of the results.

325 social workers from social facilities based in Stara Zagora, Ilaskovo and Shumen 
regions were investigated. The subjects were described properly by demographics, income 
and religiosity. The attached questionnaire provides an opportunity to conduct an in-depth 
study using modem statistical methods such as descriptive statistics, regression analysis, 
using the coefficient p, Student Fisher's t-test, with a significance level of zero hypothesis P> 
0.05. The statistical package SPSS-19 (Windows) was used for all these analyses.

The aim of the dissertation proposed to me for opinion is to study the attitudes of 
social workers towards refugees through the security-solidarity dilemma.

The author has investigated factors connected to the quality of life, incomes, religious 
beliefs of the studied social workers. Subsequently, the questionnaire included questions 
абоут concerns and attitudes towards various vulnerable groups in society, including 
immigrants and migrants / refugees. Both positive aspects of the attitude such as concern, 
desire for social cohesion and trust, and negative ones such as negative impact on national 
and personal security, depletion of state resources and mistmst were studied.

The author also described the European Values Study (EVS), which dates back to 
■1981. That study is a large-scale, transnational and longitudinal research program on basic 
human values. In 2008, the survey covered 45 European countries / regions and 70,000 
interviewed citizens. The author has chosen this study for comparison with her own results, 
as its goals are relevant to the goal of the dissertation - solidarity, security and attitudes 
towards migrants / immigrants / refugees, as well as a number of additional influencing 
factors.

In the chapter "Analysis and discussion of the results of empirical research" the author 
has made efforts to include an impressive number of variables, looking for the links and 
mutual influences between security and solidarity in the context of attitudes towards refugees. 
The presented results show that the solidarity of the respondents increases in relation to close 
vulnerable groups in society and decreases in relation to groups originating from more remote 
regions and social conditions such as refugees and immigrants. Of interest is the result that 
adherence to the principles of social solidarity does not have a statistically significant impact 
on solidarity with migrants / refugees among respondents.

I think it is worthwhile for the author to continue her research on the attitude towards 
refugees in the context of global change nowadays by including for comparison other 
professional and social groups of Bulgarian society.

After the analysis of the research results, the author finds that the respondents 
prioritize security over other values, without clear preconditions for solidarity with refugees. 
The majority of social workers share a sense of insecurity and perceive refugees as a threat. 
In the end, however, the author concludes that the relative lack of solidarity is influenced by 
ignorance of refugees and the predominantly negative general attitudes towards them in 
Bulgarian society. This important conclusion also implies continuing research in the future in 
order to trace the change of these negative attitudes in the context of the changing world.

The contributions proposed are appropriately listed and structured.



The bibliography contains a total of 230 publications, of which 94 are in Bulgarian 
language, most of the last decade, correctly described and arranged.

Attached is a reference for the availability of 9 publications related to the dissertation, 
6 of which are in English. In 1 of them Stanimira Raleva is a leading author, which 
complements the opinion that she is undoubtedly the author of the proposed dissertation.

The abstract meets the requirements and reflects the essence of the dissertation.

In conclusion:

The proposed thesis has significant scientific and educational potential, while demonstrating 
the ability of Stanimira Raleva to develop a completely finished and contemporary scientific 
research, which is in concordance with all significant criteria for dissertation.

Thanks to her personal qualities and scientific approach, the PhD student S. Raleva 
conducted a study contributing to the problem of attitudes towards refugees through the prism 
of solidarity and security, supported by serious statistical processing, in-depth analysis and 
conclusions. The presented work fully meets the legal requirements for obtaining the 
educational and scientific PhD degree and the criteria for awarding scientific degrees of the 
Thracian University - Stara Zagora.

I did not find any significant methodological and factual shortcomings.

Based on the above, I convincingly give my positive assessment and vote '’Agree" 
to award the scientific "PhD" degree to Stanimira Georgieva Raleva and call on the 
other members of the jury to support the candidate with a positive vote.

18.04.2022r.
Stara Zagora .......1 .

3pf(yf. M. I^etkova, hDT~


