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I. Обща характеристика на дисертационния труд.
Дисертационният труд „Проблемът за бежанците в дилемата на българското 

общество между сигурността и солидарността“ е актуален и репрезентативен за 
българското общество социален проблем, който не само обслужва научните интереси на 
докторанта, но и разкрива потребността от политически и правни решения.

Дисертационният труд е представен в един оптимален формат за такава разработка 
от 210 стандартни страници. Състои се от въведение, три глави, заключение и изводи, 
библиография и приложения. Онагледена е с 24 фигури и 45 таблици. Богатата научна 
литература включва общо 230 заглавия, от които 94 на кирилица, 136 на латиница и 46 
интернет източника.

Разработката се отличава с ярко изявени ерудиция и езикова прецизност. 
Справката на цитиранията и позоваванията върху литературните източници осигуряват 
на докторанта необходимата компетентност и осведоменост, както в теоретически, така 
и в практически аспект.

II. Съдържателни измерения на дисертационния труд
Сложната многоплановост и динамика на изпълнения с все по-задълбочаващи се 

противоречия съвременен свят поражда непредвидими хуманитарни последствия. Това 
води до постоянен дефицит от ново социално знание за изменената реалност. 
Прагматичната гледна точка изисква преосмисляне и предефиниране на 
управленческите и институционалните решения на възникналите проблеми. В този ред 
на мисли значимостта на темата на дисертационния труд „Проблемът за бежанците в 
дилемата на българското общество между сигурността и солидарността“ става все по- 
очевидна.

Експлицирани са проблемите, свързани със „сигурността“, „солидарността“ 
„бежанците“ и отношението на социалните работници към тях.

Във въведението коректно и пунктуално Станимира Ралева извежда 
необходимостта, целта, задачите и структурата на дисертационния труд. Прецизно се 
обосновава значимостта на темата, която е отговор на предизвикателствата, поставени 
от засилване на насилствената миграция и неспособността да се намери баланс между 
ценностите на сигурността и солидарността пред България като граница на Европейския 
съюз.

В първата глава на дисертацията, озаглавена “Контекст и основни понятия” се 
прави обзор на геополитическия контекст и социално-политическите тенденции.
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Изводът от техния анлиз очертава една обща среда на несугурност. На този фон се 
осмислят такива основни понятия като миграция, бежанец, солидарност, сигурност.

Понятията, свързани с миграцията и бежанската криза релевантни на целите на 
дисертацията изискват обръщане към документите на международното и национално 
право и поставянто им в по-широк контекст.

Концептите „сигурност“ и „солидарнност“ са много по-сложни и променливи. Като 
разглежда сигурността в дискурса на политическите концепции, докторантът 
Станимира Ралева се придържа към разбирането й като съвкупност от компоненти, 
фокусирайки се към наличие на екзистенциални заплахи към високо ценени обекти, 
мястото в йерархията на ценностите, разграничение между видовете сигурност, 
съответните референтни обекти и ниво на анализ.

Като сложно комплексно понятие солидарността се възприема откъм 
минималистичната дефиниция на термина като желание за подобряване на условията на 
живот за другите. Разглеждат се различните измерения, както и предпоставките, 
определящи тяхното проявление. Концепцията за солидарността се сравнява с други 
термини като хуманизъм, алтруизъм, социална кохезия и социален капитал.

Във втора глава: „ Миграция, сигурност и солидарност ” се анализира бежанският 
проблем през призмата на дилемата сигурност - солидарност в съвременното българско 
общество. Бежанската криза очертава тенденции за разширен дискурс на сигурността и 
стеснен дискурс на солидарността. В условията на несигурност бежанците засилват 
образа на непознатия „друг“ като заплаха над представата за него като жертва и влияят 
негативно върху проявите на солидарност.

Третата глава: „Емпирично изследване“ е акцентът в дисертационния труд чрез 
представеното емпирично изследване на ценностите и нагласите на социалниите 
служители в България към бежанците и мигрантите. То предоставя възможността да се 
запознаем с дизайна, методологията, резултатите на изследването, както и с техния 
анализ. Изследването е проведено коректно, данните са обработени и анализирани 
съобразно етичните научни изисквания.

В дизайна на изследването е аргументирана както неговата необходимост като 
тематика, така и неговата единица -  социалните служители. С професионална вещина 
са изведени основните релевантни показатели, целта, задачите, обектът и предметът на 
изследването, както и хипотеза и субхипотезите. Методологията, използвана в 
изследването, напълно постига поставените от него цел и задачи и дава възможност да 
се апробират хипотезите. За това допринасят както факгът, че анкетата, използвана в 
емпиричното изследване, е базирана на Европейско изследване на ценностите (ЕИЦ), 
така и оригиналният подход към самия процес на анкетиране -  комбинация от хартиен 
носител и електронен вариант.

Докторантът подробно излага селектирането на въпросите за анкетата, чрез които 
се разширява ценностният аспект на модела на емпиричното изследване. Специално 
внимание отделя на кодиране на данните и тяхната интерпретация, както и на методите 
на статистическа обработка на получените данни.

В обща характеристика на участниците в емпиричното изследване специално 
внимание е обърнато на социодемографските показатели.

Резултатите от проведената анкета са онагледени по най-адекватен начин. 
Положителният ефект се засилва от разделянето, което прави докторант Ралева на 
резултати от анкетата свързани със солидарността; със сигурността; по основните 
релевантни показатели; от регресионния анализ; от регресионния анализ, свързани със 
солидарността; от регресионния анализ, свързани със сигурността.

Анализът по тези подразделения дава възможност в дискусия на резултатите 
докторантът да артикулира редица важни въпроси по темата като общите нагласи на
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социалните служители към бежанците и имигрантите, както и от гледна точка на 
солидарността, так и на сигурността; склонност към приоритизация на сигурността; 
бежанците като заплаха и видове заплахи свързани с тях; мотиви за солидарност към 
бежанците и други социални групи др.

Отговорът на тези въпроси намира израз в основния извод от емпиричното 
изследване: 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 -  уязвимите групи, с които работят. Липсата на 
солидарност е повлияна от непознаването на бежанците, преобладаващо негативни общи 
нагласи към тях и неналични предпоставки за космополитна солидарност.

Изводите, които се налагат от анализа 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.

Авторефератът отразява структурата и съдържанието на дисертацията и дава 
реална представа за същността, ограниченията и трудностите при провеждане на 
изследването.

Приносните моменти са точно очертани. Те са резултат както на сериозния 
теоретичен анализ на разглежданите проблеми, съществуващата научна литература, така 
и на практическите данни от изследването и тяхната интерпретация. Особено внимание 
заслужава фактът, че имат практическа приложимост.

Публикациите са имплицитно свързани с темата на дисертацията. За научната 
компетентност на дисертанта говори фактът, че една от статиите е с ИФ, а две -  Web of 
Science.

Препоръки: Препоръчвам на докторанта да продължи изследванията си свързани 
с проблема за бежанците в Българското общество, особено що се отнася до 
предизвикателствата към социалните служители по отношение на новата бежанска 
криза.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисертационният труд на Станимира Георгиева Ралева съдържа теоретически и 

практико-приложни резултати, които представляват оригинален принос в разглежданата 
научна област. По своята концептуален замисъл, научна широта и задълбоченост той 
отразява притежаваните от автора качества и умения за самостоятелно научно 
изследване и отговаря на всички изисквания на закона за развитие на академичния състав 
в Република България. Това ми дава пълно основание за положителна оценка, както и да 
предложа на Многоуважаваните членове на Научното жури да присъдят образователната 
и научна степен „Доктор“ на Станимира Георгиева Ралева по научната специалност 
“Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални 
дейности)“, професионално направление „Социални дейности“.

30.04.2022 г. Изготвил становището: ^
гр. Шумен (доц. д-р Милослава Русинова Янкова) ^
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I. General characteristics of the dissertation.
The dissertation "The problem of refugees in the dilemma of Bulgarian society between 

security and solidarity" is relevant and representative of Bulgarian society social problem, 
which not only serves the scientific interests of the doctoral student, but also reveals the need 
for political and legal solutions.

The dissertation is presented in an optimal format for such a development of 210 standard 
pages. It consists of an introduction, three chapters, a conclusion and conclusions, a 
bibliography and appendices. It is illustrated with 24 figures and 45 tables. The rich scientific 
literature includes a total of 230 titles, of which 94 in Cyrillic, 136 in Latin and 46 Internet 
sources.

The development is characterized by pronounced erudition and linguistic precision. 
Reference to citations and references to literary sources provide the doctoral student with the 
necessary competence and awareness, both theoretically and practically.

II. Content dimensions of the dissertation
The complex multidimensionality and dynamics of the modern world, which is full of 

deepening contradictions, has unpredictable humanitarian consequences. This leads to a 
constant deficit of new social knowledge about the changed reality. The pragmatic point of 
view requires rethinking and redefining the managerial and institutional solutions to the 
problems that have arisen. In this line of thought, the importance o f the topic of the dissertation 
"The problem of refugees in the dilemma of Bulgarian society between security and solidarity" 
is becoming increasingly apparent.

The problems related to "security", "solidarity", "refugees" and the attitude of social 
workers towards them are explained.

In the introduction Stanimira Raleva correctly and punctually presents the necessity, 
purpose, tasks and structure of the dissertation. The importance of the topic is precisely 
substantiated, which is a response to the challenges posed by the intensification of forced 
migration and the inability to find a balance between the values of security and solidarity before 
Bulgaria as a border o f the European Union.
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The first chapter of the dissertation, entitled "Context and Basic Concepts", provides an 
overview of the geopolitical context and socio-political trends. The conclusion from their 
analysis outlines a common environment of uncertainty. Against this background, such basic 
concepts as migration, refugee, solidarity, security are understood.

The concepts related to migration and the refugee crisis relevant to the goals of the 
dissertation require reference to the documents of international and national law and their 
placement in a broader context.

The concepts of'security' and 'solidarity' are much more complex and volatile. Examining 
security in the discourse of political concepts, PhD student Stanimira Raleva adheres to its 
understanding as a set of components, focusing on the existence of existential threats to highly 
valued sites, the place in the hierarchy of values, distinction between security, relevant reference 
sites and level o f analysis.

As a complex complex concept, solidarity is perceived by the minimalist definition of the 
term as a desire to improve living conditions for others. The various dimensions are considered, 
as well as the preconditions that determine their manifestation. The concept of solidarity is 
compared to other terms such as humanism, altruism, social cohesion and social capital.

The second chapter: "Migration, Security and Solidarity" analyzes the refugee problem 
through the prism of the security dilemma - solidarity in modem Bulgarian society. The refugee 
crisis outlines trends for an expanded discourse of security and a narrowed discourse of 
solidarity. In conditions of insecurity, refugees reinforce the image of the unknown "other" as 
a threat to the image of him as a victim and negatively affect the manifestations of solidarity.

The third chapter: "Empirical Research" is the focus of the dissertation through the 
presented empirical study of the values and attitudes of social workers in Bulgaria towards 
refugees and migrants. It provides an opportunity to get acquainted with the design, 
methodology, research results and their analysis. The research was conducted correctly, the data 
were processed and analyzed according to ethical scientific requirements.

The design of the study argues both its need as a topic and its unit - social workers. The 
main relevant indicators, the goal, the tasks, the object and the subject of the research, as well 
as the hypothesis and the sub-hypotheses are derived with professional skill. The methodology 
used in the research fully achieves the goals and objectives set by it and provides an opportunity 
to test the hypotheses. This is due to the fact that the survey used in the empirical study is based 
on the European Values Survey (EIC) and the original approach to the survey process itself - a 
combination of paper and electronic version.

The doctoral student explains in detail the selection of the questions for the survey, which 
expands the value aspect of the model of empirical research. Special attention is paid to data 
coding and their interpretation, as well as to the methods of statistical processing of the obtained 
data.

In the general characteristics of the participants in the empirical study, special attention 
is paid to the socio-demographic indicators.

The results of the survey are illustrated in the most adequate way. The positive effect is 
enhanced by the division, which makes PhD student Raleva of the results of the survey related 
to solidarity; with security; on the main relevant indicators; from regression analysis; from the 
regression analysis related to solidarity; from security-related regression analysis.
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The analysis of these units allows in the discussion of the results the doctoral student to 
articulate a number of important issues on the topic such as the general attitudes of social 
workers towards refugees and immigrants, as well as in terms of solidarity and security; 
tendency to prioritize security; refugees as a threat and types of threats related to them; motives 
for solidarity with refugees and other social groups, etc.

The answer to these questions is expressed in the main conclusion of the empirical 
study: 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 - the vulnerable groups they 
work with. The lack of solidarity is influenced by the ignorance of refugees, mostly negative 
general attitudes towards them and unavailable prerequisites for cosmopolitan solidarity.

The conclusions imposed by 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 conditions 
for prioritizing security over other values, but there are no prerequisites for showing solidarity 
with refugees.

The abstract reflects the structure and content of the dissertation and gives a real idea of 
the nature, limitations and difficulties of the study.

The contribution moments are precisely outlined. They are the result of both the serious 
theoretical analysis o f the considered problems, the existing scientific literature, as well as the 
practical data from the research and their interpretation. Of particular note is the fact that they 
have practical applicability.

The publications are implicitly related to the topic of the dissertation. The scientific 
competence of the dissertation is evidenced by the fact that one o f the articles is with IF, and 
two - Web of Science.

Recommendations: I recommend the PhD student to continue his research related to the 
problem of refugees in Bulgarian society, especially with regard to the challenges to social 
workers regarding the new refugee crisis.

III. CONCLUSION
The dissertation of Stanimira Georgieva Raleva contains theoretical and practical results, 

which represent an original contribution to the scientific field. According to its conceptual 
design, scientific breadth and depth, it reflects the qualities and skills possessed by the author 
for independent research and meets all the requirements of the law on the development of 
academic staff in the Republic of Bulgaria. This gives me full grounds for a positive assessment, 
as well as to propose to the Distinguished members of the Scientific Jury to award the 
educational and scientific degree "Doctor" to Stanimira Georgieva Raleva in the scientific 
specialty "Organization and management outside the field of material production (Social 
activities)", professional field "Social activities".

30.04.2022 Prepared the opinion:
Shumen (Assoc, prof. Miloslava^Rtfsinova Yanko^a)
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