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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем -  

Дисертационният труд на докторанта Даниела Донева ДИМИТРОВА е 

разработен съгласно изискванията на ВА. Структурата на съдържанието е 

изградена от увод, четири глави с изводи по всяка една от тях, както и с общи 

изводи и предложения (препоръки), по цялата работа, списък на използваните 

съкращения, списък на приложенията и списък на използваната литература. 

Използвани са известни общонаучни методи за изследване като анализ, 

синтез, сравнение, експертни оценки и наблюдение, практически експерименти, 

както и са отчетени публикации и мнения на експерти по време на разработване 

на дисертационния труд.  

Темата на дисертационния труд, разгледаните въпроси, извършените 

изследвания и направените анализи са особено актуални, определено 

представляват интерес и може да намерят широко приложение не само в днешно 

време, но и в близко бъдеще при разработване на различни публикации в тази 

област.   

Концепцията на дисертационното изследване съответства на темата, 

посочени са аргументите за избор на обекта и темата на изследването, 

обосновани са нейната актуалност и значимост.  

Целта на дисертационния труд е правилно формулирана, научно-

изследователските задачи кореспондират с определената хипотеза, темата и целта 

на дисертацията. 

Основната цел на изследването е да се разгледа състоянието на ромския 

етнос в страната, с основно внимание на този в области Пазарджик и Пловдив, 

причините за радикализиране на този етнос, факторите, които оказват влияние 

върху тази дейност и последващите процеси. Поставената цел докторантът 

постига чрез успешно решаване на основните научно-изследователски задачи, 

посочени в увода на дисертационния труд. 

Изложени са основни подходи и методи при осъществяване на изследването, 

представени са основни изисквания и аргументи за избора на методологията. 
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Значимостта на темата на изследването се определя от много добре проведеното 

емпирично изследване за нагласите сред ромското население на посочените 

области за причините за радикализиране на този етнос.  

 

2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство -  

На основата на извършената проверка и представените пълен (подробен) и 

съкратен доклади не е установено наличието на плагиатство в дисертационния 

труд, а посочените публикации и използваните цитати са коректно отразени. Това 

дава основание да се счита, че дисертационния труд на Даниела ДИМИТРОВА е 

разработен в съответствие с изискванията.  

 

3. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд -  

Научните и приложните приноси в дисертационния труд отразяват 

постиженията на докторанта и са атестат за неговите научни интереси.  

Като цяло приемам и подкрепям авторските научни приноси, представени в 

дисертационния труд и автореферата, но пред факта, че са значителен брой, 

считам че по-важните и стойностни приноси, които признавам са:  

- обогатена и доразвита е теорията за радикализацията на опредлени 

етнически групи в страната посредством етно-психологически и религиозни 

процеси; 

- допълнена и доразвита е теорията, като ислямът се разглежда както в общ 

теологичен план, така също и спецификата на проявите му сред ромската и 

миллетската общност;  

- разкрити са специфични процеси за радикализацията на част от ромската и 

миллетската общност в областите Пазарджик и Пловдив;  

- анализирани са вътрешните и външните причини за радикализацията на 

ромската и миллетската общност в областите Пазарджик и Пловдив;  
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- обогатена е съществуващата теория за съвременното съдържание на 

джихада и джихадизма, както и разликата межде тях;  

- посочено е влиянието и ролята на ислямски секти за радикализирането на 

ромската и миллетската общност в областите Пазарджик и Пловдив.  

Считам, че тези приноси са лично авторско дело и са резултат от 

извършените изследвания и проучвания и направени анализи от докторанта 

Даниела ДИМИТРОВА.   

 

4. Критични бележки -  

В процеса на рецензирането на представените дисертационен труд и 

автореферат са забелязани някои слабости - отделни терминологични неточности, 

прекомерно използване на цитати, по-подробно от необходимото използване на 

отделни чисто статистически данни, допуснати правописни и стилистични 

грешки и др.  

Определени пасажи и абзаци са ненужно обемни и е можело да бъдат 

съкратени, което допълнително би повишило стойността на дисертационния труд. 

На места има абзаци и пасажи, които са много близки по съдържание и можело да 

бъдат съкратени, за да се избегне ненужно повторение.  

Тези слабости обаче не оказват съществено влияние върху дисертационния 

труд и оценката за постиженията на докторанта и може да бъдат отстранени до 

представянето на дисертационния труд пред научното жури.  

 

5. Заключение -  

Дисертационния труд „Социално-психологически аспекти и превенция на 

радикализацията сред ромите в областите Пазарджик и Пловдив“, разработена от 

Даниела ДИМИТРОВА напълно отговаря на държавните изисквания за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“. Авторефератът е 

изготвен съгласно изискванията и отговаря на съдържанието на дисертацията. В 
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него са представени накратко най-важните моменти от дисертацията и правилно 

и точно са посочени постигнатите научни и научно-приложни резултати. 

 

6. Оценка на дисертационния труд -  

В заключение всичко изложено до тук ми дава основание да гласувам 

положително и предложа на уважаемите членове на научното жури също да 

гласуват положително за присъждане на образователна и научната степен 

„доктор“ в област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление: 9.1 „Национална сигурност”, докторска програма 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство 

(управление на сигурността и отбраната) на ДАНИЕЛА ДОНЕВА ДИМИТРОВА. 
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1. Relevance and significance of the developed scientific problem - 

The dissertation work of the doctoral student Daniela Doneva DIMITROVA was 

developed according to the requirements of the BA. The structure of the content 

consists of an introduction, four chapters with conclusions on each of them, as well as 

with general conclusions and proposals (recommendations), on the whole work, a list of 

used abbreviations, a list of appendices and a list of used literature. 

Known general scientific research methods such as analysis, synthesis, 

comparison, expert evaluations and observation, practical experiments were used, as 

well as publications and opinions of experts during the development of the dissertation 

work were reported. 

The topic of the dissertation work, the questions addressed, the researches carried 

out and the analyzes made are particularly relevant, definitely of interest and may find 

wide application not only nowadays, but also in the near future in the development of 

various publications in this field. 

The concept of the dissertation research corresponds to the topic, the arguments 

for choosing the object and the topic of the research are indicated, its relevance and 

significance are substantiated. 

The purpose of the dissertation work is correctly formulated, the research tasks 

correspond to the determined hypothesis, the topic and the purpose of the dissertation. 

The main purpose of the study is to examine the state of the Roma ethnic group in 

the country, with a focus on that in the Pazardzhik and Plovdiv regions, the reasons for 

the radicalization of this ethnic group, the factors that influence this activity and the 

subsequent processes. The doctoral student achieves the set goal by successfully 

solving the main research tasks indicated in the introduction to the dissertation 

Basic approaches and methods for conducting the research are presented, basic 

requirements and arguments for choosing the methodology are presented. The 

significance of the research topic is determined by the very well-conducted empirical 

research on the attitudes among the Roma population of the specified areas about the 

reasons for the radicalization of this ethnic group. 
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2. Opinion on the presence or absence of plagiarism - 

On the basis of the performed check and the submitted full (detailed) and 

abbreviated reports, no plagiarism was found in the dissertation, and the specified 

publications and the used citations were correctly reflected. This gives reason to 

consider that Daniela DIMITROVA's dissertation was developed in accordance with 

the requirements. 

 

3. Evaluation of the scientific results and contributions of the dissertation - 

- The scientific and applied contributions in the dissertation work reflect the 

achievements of the doctoral student and are a certificate of his scientific interests. 

- In general, I accept and support the author's scientific contributions presented 

in the dissertation and the abstract, but given the fact that they are a significant number, 

I consider that the more important and valuable contributions that I acknowledge are: 

- the theory of the radicalization of certain ethnic groups in the country through 

ethno-psychological and religious processes has been enriched and further developed; 

- the theory was supplemented and further developed, considering Islam both in 

a general theological plan and also the specifics of its manifestations among the Roma 

and Millet communities; 

- specific processes for the radicalization of a part of the Roma and Millet 

community in the Pazardzhik and Plovdiv regions were revealed; 

- the internal and external reasons for the radicalization of the Roma and Millet 

community in the Pazardzhik and Plovdiv regions were analyzed; 

- the existing theory of the contemporary content of jihad and jihadism, as well 

as the difference between them, has been enriched; 

- the influence and role of Islamic sects in the radicalization of the Roma and 

Millet community in the Pazardzhik and Plovdiv regions is indicated. 
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I believe that these contributions are a personal work of authorship and are the 

result of the research and studies carried out and analyzes made by the doctoral student 

Daniela DIMITROVA. 

 

4. Critical Notes - 

In the process of reviewing the submitted dissertation and abstract, some 

weaknesses were noticed - individual terminological inaccuracies, excessive use of 

quotations, more detailed than necessary use of individual purely statistical data, 

spelling and stylistic errors, etc. 

Certain passages and paragraphs are unnecessarily lengthy and could have been 

shortened, which would have further enhanced the value of the dissertation. In places 

there are paragraphs and passages that are very close in content and could have been 

shortened to avoid unnecessary repetition. 

However, these weaknesses do not have a significant impact on the dissertation 

work and the evaluation of the doctoral student's achievements. 

 

5. Conclusion - 

The dissertation "Social-psychological aspects and prevention of radicalization 

among the Roma in the Pazardzhik and Plovdiv regions", developed by Daniela 

DIMITROVA, fully meets the state requirements for obtaining the educational and 

scientific degree "doctor". The abstract is prepared according to the requirements and 

corresponds to the content of the dissertation. It briefly presents the most important 

moments of the dissertation and correctly and precisely indicates the achieved scientific 

and scientific-applied results. 

 

6. Evaluation of the dissertation - 

In conclusion, everything stated up to this point gives me a reason to vote 

positively and I suggest to the respected members of the scientific jury to also vote 

positively for awarding the educational and scientific degree "doctor" in the field of 
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higher education: 9. "Security and Defense", professional direction : 9.1 "National 

security", doctoral program "Organization and management outside the sphere of 

material production (security and defense management)" by DANIELA DONEVA 

DIMITROVA. 
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