
СТАНОВИЩЕ 

 

От  проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков, 

Професор в катедра ИМО, във факултет „Бизнес и мениджмънт“  

на Русенският университет „Ангел Кънчев“, 

Област на висшето образование: 9. „сигурност и отбрана”, 

Професионално направление: 9.1. „национална сигурност” 

Научна специалност: „организация и управление извън сферата на 
материалното производство”, 

На дисертационния труд на ДАНИЕЛА ДОНЕВА ДИМИТРОВА 

на тема: „Социални аспекти и превенция на радикализацията сред ромите в 
областите Пазарджик и Пловдив“, 

за получаване на образователната и научна степен „доктор”, 

в област на висшето образование 9. сигурност и отбрана, професионално 

направление 9.1 национална сигурност, научна специалност „организация 
и управление извън сферата на материалното производство“ 

 

 

1. Значимост на изследвания проблем в научно и научно 

-приложно отношение 

 Темата за радикализацията за социалните аспекти и превенцията 
срещу радикализацията на ромските общности в България винаги ще бъде 
актулна, независимо кога изследването за тях ще бъде направено. На 
практика, подобен анализ ще отразява моментното състояние на социалния 
статус и практическите мерки, ориентирани към противопоставянето на 
опасния за националната сигурност процес на радикализация на определени 
групи от българското общество. Дългата история /във времето и мястото/ на 
подобни разработки свидетелства отделянето на все по-голямо внимание от 
различни държавни институции. В Европа сякаш голямата концентрация 
върху изследването на радикализацията на малцинствените групи и по-
специално тези, изподвядващи ислямска религия започва в началото на 70-
те години на ХХ век. Вероятно това е свързано с натрупването на значими 
мигрантски общности. В България това става относително по-късно, около 
две десетилетия по-късно. 



 

2. Обоснованост на целите и задачите в дисертационния труд 

Дисертационният труд е с обем 208 стандартни страници (основен  

текст), 240 стандартни страници (с приложения и използвана литература). 
Литературните източници включват общо 58 заглавия, фигури – 88, а 
приложенията – 5. Структурата на дисертационния труд е класическа за 
подобен тип изследвания, а именно увод, четири глави, всяка, завършваща 
с изводи, заключение, общи изводи и предложения, научни приноси, списък 
с публикациите по темата. От формална гледна точка докторантката е 
спазила законовите изисквания за получаването на желаната образователна 
и научна степен.  

 Основната теза на автора е правилно дефинирана в съответствие с 

изследователския проблем, заложен в темата на дисертационния труд. За 

обосноваване на дефинираната теза авторът е определил за решаване четири 

изследователски задачи. Те са правилно определени и тяхното решаване 

предполага извеждането на научни и научно-приложни резултати, които да 

аргументират изпълнението на поставената цел.  

 В увода ясно са изяснени обекта, целта, задачите, работната хипотеза 
и етапите на изследване. Според мен е трябвало по-релевантно да бъдат 
изведени предмета, ограниченията и най-вече използваната методология. 
Последната практическа е приложена, но не е теоретично дефинирана. 

 

 3. Съответствие между избраната методология и методика на 

изследване и поставената цел и задачи на дисертационния труд 

 За целта на своята изследователска работа докторантката е подбрала 
58 източника, от които 57 на български и един на английски език. Като цяло, 
авторката е селекционирала структурноопределящата аналитична 
литература в България. В същото време е било необходимо да насочи своя 
поглед към заглавията на чужд език, които имат огромен теоретичен принос 
в изследването на радикализацията на малцинствата.  

 

3. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 

(описание и оценка), включително наличие на оригинален принос в 

науката 



 Дисертационния труд притежава ясно изразен аналитичен и практико- 

приложен характер, който е насочен в няколко основни посоки, в 
съответствие с поставените задачи. Това води и до постигането на 
съответните приносни моменти, заявени от авторът в автореферата. В 
разработката най-общо те могат да бъдат систематизирани по следния 
начин: 

 Научни резултати: 

1. Предложени са сериозни детайлизирани щрихи на генезиса на 

етническите общности в България. Особено силно важи това за миллетската 
общност и отношенията й към системата за националната сигурност на 
България. 

2. Доразвита е теорията за радикализация на дадени етно-религиозни 

групи, благодарение на задълбочено изследване на религиозната /ислямът 
като индоктринирана материя/ и социално-психологическите специфики на 
общността. 

3. Обогатена е съвременната теория за джихада и джихадизма.   

 Науко-приложни и практико-приложни резултати: 

1. Разкрити са вътрешните и външни фактори за радикализацията на 

миллетите в областите Пловдив и Пазарджик. 

2. Разкрито е мястото и влиянието на различни секти върху таргет 

групата. 

 

 5. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, 

характер на изданията,в които са публикувани. 

 Основни моменти от дисертационния труд са верифицирани в 

предоставените три публикации. Публикациите са доказателство за 

научния интерес на дисертанта по изследваната тематика. 

 

 6. Цитиране от други автори, отзиви в научния печат и др. 

Нямам информация предложените материали за са цитирани от други 

изследователи в тази научна област. 

 



 7. Мнения, препоръки и бележки 

Въпреки неоспоримите достойнства на дисертационния труд са 

допуснати и някои слабости които дисертантът трябва да се стреми да 

избягва в бъдещата си дейност. Необходимо е да се отдели специално 
внимание на теоретичното очертаване на използваната методология и 
методически инструменти. Освен това е добре да се разшири списъка с 
чуждоезикови източници, както и на български автори. В следващи 
изследвания е добре авторката да борави внимателно с някои теоретични 
понятия, като например „секти“, „школи“, „течения“ в исляма. 

 

 8. Заключение с ясно формулирана положителна или отрицателна 

оценка на дисертационния труд 

 Имайки предвид постигнатите научни, научно-приложните и 
практико-приложните резултати в дисертационния труд, с неоспоримите му 
приноси и достойнства, декларирам своята положителна оценка и предлагам 
на уважаемото научно жури да вземе решение, Даниела Донева Димитрова 
да придобие образователната и научна степен “доктор” в област на висшето 
образование - 9 сигурност и отбрана, професионално направление 9.1 
национална сигурност, научна специалност „организация и управление 
извън сферата на материалното производство“.  

 

 

София, 25.11.2022                                                  С уважение: 

       /проф. д.ик.н. Владимир Чуков/  

              

  

        



Reference 

 

By Prof. D.Sc. Vladimir Stefanov Chukov, 

Professor in the Department of IMO, Faculty of Business and Management 

of the University of Rousse "Angel Kanchev", 

Field of scientific education: 9. "Security and defense", 

Professional orientation: 9.1. "National Security" 

Scientific specialty: "Organization and management out of the sphere of material 
production", 

Concerning the dissertation work of DANIELA DONEVA DIMITROVA 

on the topic: "Social aspects and prevention of radicalization among Roma in 
Pazardzhik and Plovdiv regions", 

to acquire the educational and scientific degree "PhD", 

Field of scientific education 9. Security and defense,  

Professional orientation 9.1, National security,  

Scientific specialty "Organization and management out of the sphere of material 
production" 

 

 

1. Significance of the researched problem in scientific and scientific 

- applied attitude 

The topic of radicalization for the social aspects and prevention against the 
radicalization of the Roma communities in Bulgaria will always be relevant, 
regardless of when the research on them will be done. In practice, such an analysis 
will reflect the current state of social status and practical measures aimed at 
opposing the process of radicalization of certain groups of Bulgarian society, 
which remain seriously risky for national security. The long history /in time and 
place/ of such developments testifies to the increasing attention paid by various 
state institutions. In Europe, it seems that the great concentration on the study of 
the radicalization of minority groups, and in particular those professing the 
Islamic religion, began at the beginning of the 1970s. This is probably related to 



the accumulation of significant migrant communities. In Bulgaria, this happened 
relatively later, about two decades later. 

 

2. Justification of the objectives and tasks in the dissertation work 

The dissertation has a volume of 208 standard pages (main text), 240 
standard pages (with appendices and references). Literary sources include a total 
of 58 titles, figures – 88, and appendices – 5. The structure of the dissertation 
work is classic for this type of research, namely introduction, four chapters, each 
ending with conclusions, conclusion, general conclusions and proposals, 
scientific contributions, list of publications on the topic. From a formal point of 
view, the doctoral student has complied with the legal requirements for obtaining 
the desired educational and scientific degree. 

The main thesis of the author is correctly defined in accordance with the research 
problem underlying the topic of the dissertation. For substantiation of the defined 
thesis, the author has determined to solve four research tasks. They are correctly 
defined and their solution implies the derivation of scientific and scientific-
applied results that argue for the fulfillment of the set goal. 

In the introductive chapter, the object, purpose, tasks, working hypothesis 
and research stages are clearly explained. In my opinion, the subject matter, the 
limitations and, above all, the methodology used should have been brought out 
more relevantly. The latter is practically applied but not theoretically defined. 

 

3. Correspondence between the chosen methodology and the 
methodology of research and the set goal and tasks of the dissertation work 

For the purpose of her research work, the doctoral student has selected 58 
sources, of which 57 are in Bulgarian and one is in English. In general, the author 
has selected the structure-determining analytical literature in Bulgaria. At the 
same time, it was necessary to turn its gaze to foreign language titles, which have 
a huge theoretical contribution to the study of minorities’ radicalization. 

 

3. Scientific and scientific-applied contributions of the dissertation 
work (description and evaluation), including the presence of an original 
scientific contribution 

The dissertation has a clear analytical and practical applied character, which 
is directed in several main directions, with compliance with the tasks set. This 



also leads to the achievement of relevant points of contribution stated by the 
author in the abstract. In development, in general, they can be systematized as 
follows: 

Scientific results: 

1. Proposed serious detailed strokes of the genesis of ethnic communities 
in Bulgaria. This is especially true for the Millet community and its relations with 
Bulgaria's national security system. 

2. The theory of radicalization of certain ethno-religious groups has been 
further developed, thanks to an in-depth study of the religious /Islam as an 
indoctrinated matter/ and the socio-psychological specifics of the community. 

3. The modern theory of jihad and jihadism has been enriched. 

Scientific-applied and practical-applied results: 

1. The internal and external factors for the radicalization of the millets in 
the regions of Plovdiv and Pazardzhik are revealed. 

2. The location and influence of various sects on a target group have been 
developed. 

 

5. Evaluation of publications on the dissertation work: number, nature 
of the editions in which they are published 

Main points of the dissertation have been verified in the three publications 
provided. Posts are proof of the scientific interest of the dissertation student in the 
researched topic. 

 

6. Citation by other authors, reviews in the scientific press, etc. 

I have no information about the suggested materials being cited by others 
researchers in this scientific field. 

 

7. Opinions, recommendations and notes 

Despite the undeniable merits of the dissertation work are admitted and 
some weaknesses that the dissertation student should strive to avoid in his future 
activity. It is necessary to pay special attention to the theoretical outline of the 
used methodology and methodological tools. In addition, it is good to expand the 
list of foreign language sources, as well as of Bulgarian authors. In further studies, 



it is good for the author to carefully handle some theoretical concepts, such as 
"sects", "schools", "currents" in Islam. 

 

8. Conclusion with clearly formulated positive or negative dissertation 
evaluation  

Bearing in mind the achieved scientific and scientific-applied and the 
practical-applied results in the dissertation work, and his undeniable contributions 
and merits, I declare my positive evaluation and I propose to the respected 
scientific jury to make a decision, that Daniela Doneva Dimitrova acquire the 
educational and scientific degree "PhD" in the field of scientific education - 9 
Security and defense, professional orientation 9.1 National security, scientific 
specialty "Organization and management beyond the realm of material 
production'. 

 

 

Sofia, 25/11/2022                                             With respect: 

                                                         /Prof. D.Sc. Vladimir Chukov/ 
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