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Настоящата рецензия е разработена в последователност и съдържание 

описани в Приложение № 18 на Правилника за развитие на академичния състав 

на Военна академия „Г. С. Раковски“ и дава отговор на следните въпроси и 

изисквания: 

I. Актуалност и значимост на разработвания научния проблем 

Актуалността на разработения от докторанта Даниела Донева Димитрова 

дисертационния труд проблем в научно-приложно и практико-приложно 

отношение произтича най-вече от необходимостта за изследване на 

възможностите за усъвършенстване на превенцията от радикализацията сред 

ромите в областите Пазарджик и Пловдив във всеобхватната област на 

социално-психологическите аспекти. 

II. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд на докторанта е разработен в увод, четири глави с 

изводи по всяка една от тях, както и с общи изводи и предложения (препоръки), 

списък на използваните съкращения, списък на приложенията и списък на 

използваната литература. Разпределението на главите по страници е както 

следва 51-20-33-72. 

Връзката между уводната, основната част и заключението е логическа и 

позволява да се придобие цялостна представа за изследванията в ДТ, което 

показва способността на докторанта за оригиналност и иновативност в 

изследванията си. 

Приложени са общонаучни методи за изследване като анализ, синтез, 

сравнение, експертни оценки и наблюдение, практически експерименти, както 

и са отчетени публикации на други автори по тематиката на ДТ.  

В увода е посочена основната концепция на ДТ, описани са актуалността, 

обекта и предмета на изследването, като са обосновани и НИЗ и хипотезата на 

изследването.  

В първа глава, озаглавена „Специфика на етническите общности в 

България“ са разгледани различните мнения на автори, въз основа на които са 
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представени основи понятия свързани с етнос, етнически общности, 

етническите групи в страната. Представени психологически фактори за 

възможността от дискриминация – причини радикализация от гледна точка на 

специфични особености на ромската и миллетска общност. Обърнато е 

внимание на възможните причини за превръщане на миллетската група в 

критична общност за България, като са представени определени специфики, 

процеси и предпоставки за възникване конфликтни ситуации на етно-

религиозна основа. Формулирани са и съответните изводи за главата.  

Във втора глава - „Специфични прояви при сформирането на етническата 

идентичност и сложни етно-религиозни отношения в областите Пазарджик и 

Пловдив“ е анализирано състоянието на ромската и миллетската общност в 

отделните общини, причините за възникналите ситуации, довели до определени 

конфликтни моменти, както и добрите практики, които могат да се приложат за 

превенция. Главата завършва с изводи, които отразят анализите и 

изследванията в тази част от ДТ. 

В третата глава - „Радикализацията на ромската и миллетската общност в 

областите Пазарджик и Пловдив. Същност, причини и процеси“ са изследвани 

и подробно са описани същността, причините и процесите на радикализация на 

ромската и миллетската общност в областите Пазарджик и Пловдив, като са 

представени и причините, които обуславят тези процеси. 

Определени са и факторите, омацващи влияние върху произтичащите 

процеси на радикализация, като е обърнато внимание и на външни 

предпоставки  свързани с навлизане на радикални ислямски обичаи, привички и 

елементи на най-податливите части от ромския етнос. Дипломанта насочва 

изследванията си и към идеите на радикализацията джихада и джихадизма.  

В четвърта глава, озаглавена „Емпирично изследване и структура на 

проучването сред ромската и миллетската общност в областите Пазарджик и 

Пловдив“ са представени данни от проведеното изследване с различни методи, 

които е удачно да се представят още в увода. Получените резултати са 
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представени удачно посредством подходящи диаграми и фигури, 

съответстващи на получените резултати.  

На тази база са изведени и изводите към главата, както и общите изводи и 

препоръки към дисертационния труд.  

Значителна част от текстовете в заключението и приложенията повтарят 

отделни абзаци от ДТ, което носи относително негативно впечатление. 

Така представеният ДТ може да се приема за завършено, самостоятелно 

научно изследване на една строго специфична дейност свързана с част от 

етническите общности в България. 

ІІІ. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала 

Основата, върху който се градят приносите на докторанта при 

разработването на ДТ, обхваща етническите, религиозни, културните и 

социалните аспекти на ромската и миллетската общност, макар и да се визира 

само част от територията на страната. 

Докторантът е навлязъл в научния проблем до степен, която му е 

предоставила възможност да проведе съответните научни изследвания въз  

основа на които е достигнал редица важни, полезни, научни и приложни 

резултати.  

Докторанта Даниела Димитрова в процеса на разработването на ДТ е 

успяла да придобие и успешно да представи знания за същността и 

съдържанието на причините за радикализацията на ромската и миллетските 

общности.  

Представеният личният опит от работа с ромската и миллетските 

общности в области Пазарджик и Пловдив, задълбоченото изучаване на 

различни публикации в областта на изследването, както и индивидуалните 

обсъждания с експерти, учени и практици и др. са позволили на Даниела 

Димитрова да бъде възприета като експерт в областта на радикализацията в 

разглежданите общности. 
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Достоверността на представените в дисертационния труд изследвания се 

обуславят от стремежа за прагматизъм и възприетия модел „предмет - 

структура“ за представяне на отделните проблеми по тематиката на ДТ. 

IV. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Приносите в дисертационния труд, за които претендира авторът отразяват 

неговите научни интереси, но не представят в пълнота постиженията на 

докторанта.  

Като цяло подкрепям дипломанта в претенциите за постигането на 

резултатите в ДТ, представени в края на дисертационния труд, но считам че 7 

резултата са повече отколкото се очаква за научен труд от такъв характер. 

Необходимо е прецизирането им на научни, научно приложни и практико-

приложни отразяват по-ясно и категорично постиженията на автора. 

По-важните и обединени резултати могат да се представят по следния 

начин:  

Научен: 

1. Обогатена и доразвита е общата теорията за радикализацията, като 

чрез изследване на процесите на формиране на етническата идентичност и 

етно-психологически отношения, са изведени вътрешните и външните причини 

за тези специфичните процеси на радикализация в част от ромската и 

миллетската в областите Пазарджик и Пловдив; 

Научно приложни: 

1. Обогатена е от теологична гледна точка съществуващия дял от 

познанието „сравнителна религия“ чрез разкриване разликата в съвременното 

съдържание на „джихад“, „джихадизъм“ и ислям е разкрито влиянието на 

„арабският“ и „турският“ ислям сред ромската и миллетската общност в 

областите Пазарджик Пловдив;  

2. Разкрити са причините и различията в начините за радикализацията 

на ромската и миллетската общност, влиянието и ролята на ислямски секти в 
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тези процеси в областите Пазарджик и Пловдив и са предложени направления 

за превенция.  

Практико приложен 

1. В следствие на проведеното задълбочено изследване са предложени 

добри практики за справяне със съвременните проблеми на ромската и 

миллетската общност. 

V Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

Публикациите представени в автореферата съответстват на тематиката на 

изследването и могат да се възприемат като подход за апробация на 

изследването на Даниела Димитрова. Приложена е бележка удостоверяваща 

доклада „Миллетската общност и национална сигурност в България: конфликт 

между етническа идентичност и религиозна принадлежност“/ „Под печат“ в 

Нов Български Университет. Предоставените доклади от научни форуми 

предоставят достоверно развитието на проведените изследвания в ДТ и са 

авторско дело на докторанта. 

VI Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Представената специфика на изследването, индивидуалният авторски стил, 

както и предоставените материали от Strike Plagiazm, че от интернет и 

останалите бази най-високият % на съвпадение е 0.33. Това е недвусмислен 

показател за липсата на плагиатство и наличие на личният принос на 

докторанта. 

VІI Литературна осведоменост и компетентност на докторанта  

Използваните 58 литературни източници посочени в библиографията 

показват за широтата и задълбочеността на изследването, както и за 

компетентността на докторанта. Подредбата съгласно изискванията и точното 

място на прилагане е задължителен елемент, който следва да се коригира. 

Наличието на автори и трудове под черта, които липсват в библиографията е 

елемент на който също следва да се обърне внимание.(стр.53) Удачно е да се 

следват новостите в оформянето на библиографията (БДС 17377-96 е отменен, 
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както и БДС ISO 690:2011(15.07.2021) и сега действащият БДС ISO 690:2021 

60.60.) 

VIII. Оценка за автореферата  

Авторефератът на дисертационния труд е съдържа основните 

постановъчни моменти съгласно изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ, като в 

него са изложени основните идеи и изводи по дисертационния труд. Считам за 

излишно представянето на литературните източници (стр. 4, 7-9, 10,12, 25-27), и 

съобразяване с Приложение № 17 на Правилника за развитие на академичния 

състав на Военна академия „Г. С. Раковски“ за съдържанието на автореферата. 

Имайки предвид, че авторефератът се разглежда като самостоятелно научна 

разработка, считам че би било удачно да преминава под надзора на технически 

редактор, което да се отбележи на стр.2 в автореферата. 

IX Критични бележки  

В процеса на рецензирането на представените дисертационен труд и 

автореферат са забелязани някои слабости – прекомерното използване на 

цитати без отношението на автора е по-скоро, част от статистическите данни 

(графиките) е необходимото да се представят в ДТ и съответно да бъдат 

представени в автореферата. Изводите за всяка от главите са прекалено 

описателни и могат да се систематизират, конкретизират, обединят и 

преформулират. Допуснати са на определени места стилистични грешки 

Определени пасажи и абзаци се повтарят и следва за вбъдеще да се търси 

възможност за преминаване през редакторски преглед на материалите, което би 

повишило стойността на трудовете на докторанта.  

Втора и трета глава могат да се обединят с цел оформяне на 

съотношението между изследванията в общата част, което допълнително ще 

направи ДТ по-лесен за възприемане.  

Използване на „булети“ да бъде в съответствие с исикванията за 

последователност или да се преосмисли наличието им. (стр.25, 28, 33 и др.)  

Работната хипотеза е добре формулирана, но би следвало да се обвърже с 
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изследванията поставените цел и задачи. Удачно е в увода да се посочат и 

методите на изследване използвани в ДТ. 

Удачно би било графически да се представят част от най-важните елементи 

от процеса на изследваният в ДТ– например „психологически фактори за 

радикализация на етническите общности в България“ представени от стр.37-44. 

Тези слабости , наред с предоставените препоръки в предходните точки не 

оказват съществено влияние върху цялостната композиция и изследванията в 

дисертационния труд и автореферата, но понижават значително прегледността 

им. Имайки предвид представените качества на докторанта съм уверен, такива 

незначителни пропуски и неточности няма да бъдат допускани занапред.  

 

X. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът смята, 

че следва да вземе отношение  

Познавам докторанта Даниела Димитрова от зачисляването и във Военна 

академия. За работхолизма и усърдието и е ставало дума при разговори с 

научният и ръководител и приемането на отчетите през годините на обучение, 

като положителните впечатления за високата теоретична и практическа 

подготовка успях да придобия при представянето на проблемите по 

изследваната тематика по време на научната Конференция „110 години, 

традиция, качество, престиж“ във ВА тази година. С докторантът нямам 

съвместни публикации. 

XI. Заключение 

Предложеният дисертационен труд от Даниела Донева Димитрова на 

тема: „ Социално-психологически аспекти и превенция на радикализацията 

сред ромите в областите Пазарджик и Пловдив” е в съответствие с 

изискванията за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" на 

ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение и Правилника за развитие на 

академичния състав на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Докторантът под ръководството на научният си ръководител е успял да 
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разработи задълбочено научно изследване, като правилно са интерпретирани 

резултатите от научното изследване, оформени и представени разбираемо, 

логично и прецизно. Дисертационният труд притежава своите отличителни 

моменти, които представляват принос за развитието на системата за сигурност 

и способстват за практическото решаване на кръга от проблеми, свързани с 

решаването на съществуващо противоречие между високите изисквания 

свързани с превенция на радикализацията сред ромите и липсата на подходящи 

инструменти за осъществяването на този специфичен вид дейност.  

Имайки предвид гореизложеното давам своята положителна оценка на 

дисертационния труд. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

полк. доц. д-р:………………………… Калин Градев 

___.___2022 г. 
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This review was developed in the sequence and content described in Appendix 

No. 18 of the Regulations for the Development of the Academic Staff of the Rakovski 

National Defense College and answers the following questions and requirements: 

I. Relevance and significance of the developed scientific problem 

The topicality of the dissertation problem developed by the doctoral student 

Daniela Doneva Dimitrova in a scientific-applied and practical-applied sense derives 

mostly from the need to research the possibilities for improving the prevention of 

radicalization among Roma in the Pazardzhik and Plovdiv regions in the 

comprehensive field of socio-psychological aspects. 

II. General characteristics and structure of the dissertation work 

The dissertation of the doctoral student is developed in an introduction, four 

chapters with conclusions on each of them, as well as with general conclusions and 

proposals (recommendations), a list of used abbreviations, a list of appendices and a 

list of the literature used. The distribution of chapters by pages is as follows 51-20-33 

-72. 

The relationship between the introduction, the main part and the conclusion is 

logical and allows to gain an overall picture of the research in dissertation, which shows 

the capacity of the PhD student for originality and innovation in his research. 

General scientific research methods such as analysis, synthesis, comparison, 

expert evaluations and observation, practical experiments are applied, as well as 

publications of other authors on the subject of dissertation are reported. 

In the introduction, the main concept of dissertation is indicated, the actuality, the 

object and the subject of the research are described, and the NCDs and the hypothesis 

of the research are justified. 

In the first chapter, entitled "Specificity of ethnic communities in Bulgaria", the 

different opinions of authors are considered, on the basis of which basic concepts 

related to ethnicity, ethnic communities, and ethnic groups in the country are presented. 

Presented psychological factors for the possibility of discrimination - causes of 

radicalization from the point of view of specific features of the Roma and Millet 
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community. Attention has been paid to the possible reasons for turning the Millet group 

into a critical community for Bulgaria, and certain specifics, processes and 

prerequisites for the emergence of conflict situations on an ethno-religious basis are 

presented. Relevant conclusions for the chapter are also formulated. 

In the second chapter - "Specific manifestations in the formation of ethnic identity 

and complex ethno-religious relations in the Pazardzhik and Plovdiv regions " the state 

of the Roma and Millet communities in individual municipalities, the reasons for the 

situations that have arisen, which led to certain conflict moments, as well as the good 

ones are analyzed practices that can be applied for prevention. The chapter ends with 

conclusions that reflect the analysis and research in this part of the dissertation. 

In the third chapter - "Radicalization of the Roma and Millet community in the 

Pazardzhik and Plovdiv regions. Nature, causes and processes" have been researched 

and described in detail the nature, causes and processes of radicalization of the Roma 

and Millet community in the Pazardzhik and Plovdiv regions, and the reasons that 

determine these processes are also presented. 

The factors influencing the resulting processes of radicalization have also been 

determined , while attention has also been paid to external prerequisites related to the 

introduction of radical Islamic customs, habits and elements of the most susceptible 

parts of the Roma ethnic group. The graduate directs her research to the ideas of 

radicalization, jihad and jihadism . 

In the fourth chapter, entitled "Empirical study and structure of the study among 

the Roma and Millet community in the Pazardzhik and Plovdiv regions", data from the 

research conducted using different methods are presented, which should be presented 

in the introduction. The obtained results are well presented by means of appropriate 

diagrams and figures corresponding to the obtained results. 

On this basis, the conclusions to the chapter, as well as the general conclusions 

and recommendations to the dissertation work, are derived. 

A significant part of the texts in the conclusion and appendices repeat individual 

paragraphs from the dissertation, which gives a relatively negative impression. 
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Thus, the dissertation presented can be taken as a completed, independent 

scientific study of a strictly specific activity related to part of the ethnic communities 

in Bulgaria. 

III. Characteristics of the scientific and scientific-applied contributions in 

the dissertation work. Credibility of the material 

The basis on which the PhD student's contributions are built in the development 

of the dissertation covers the ethnic, religious, cultural and social aspects of the Roma 

and Millet community, although only a part of the country's territory is referred to. 

The PhD student has entered the scientific problem to an extent that has provided 

him with the opportunity to conduct relevant scientific research on the basis of which 

he has reached a number of important, useful, scientific and applied results. 

PhD student Daniela Dimitrova, in the process of developing the dissertation, 

managed to acquire and successfully present knowledge about the nature and content 

of the reasons for the radicalization of the Roma and Millet communities.  

The presented personal experience of working with the Roma and Millet 

communities in the Pazardzhik and Plovdiv regions, the in-depth study of various 

publications in the field of research, as well as individual discussions with experts, 

scientists and practitioners, etc. have allowed Daniela Dimitrova to be perceived as an 

expert in the field of radicalization in the communities under consideration. 

The reliability of the research presented in the dissertation is determined by the 

desire for pragmatism and the adopted "subject-structure" model for presenting the 

individual problems on the subject of dissertation. 

IV. Evaluation of the scientific results and contributions of the dissertation  

The contributions in the dissertation claimed by the author reflect his scientific 

interests, but do not fully represent the achievements of the PhD student. 

In general, I support the graduate in the claims for the achievement of the results 

in DT presented at the end of the dissertation work, but I consider that 7 results are 

more than expected for a scientific work of this nature. It is necessary to refine them 

into scientific, scientifically-applied and practical-applied to reflect the author's 
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achievements more clearly and categorically. 

The more important and combined results can be presented as follows: 

 As scientific: 

1. The general theory of radicalization has been enriched and further 

developed, such as by researching the processes of ethnic identity formation 

and ethno-psychological relations, the internal and external reasons for these 

specific processes of radicalization in part of the Roma and Millet communities 

in the Pazardzhik and Plovdiv regions are brought out; 

As scientifically-applied: 

1. From a theological point of view, the existing part of the knowledge 

of "comparative religion" has been enriched by revealing the difference in the 

modern content of "jihad", " jihadism " and Islam, the influence of "Arab" and 

"Turkish" Islam among the Roma and Millet communities in the Pazardjik 

regions has been revealed Plovdiv; 

2. The causes and differences in the ways of the radicalization of the 

Roma and Millet community, the influence and role of Islamic sects in these 

processes in the Pazardzhik and Plovdiv regions are revealed, and directions 

for prevention are proposed. 

As Practically-applied: 

1. As a result of the conducted in-depth research, good practices have 

been proposed for dealing with the contemporary problems of the Roma and 

Millet community. 

V Evaluation of dissertation publications and authorship 

The publications presented in the abstract correspond to the subject of the research 

and can be perceived as an approach for approbation of Daniela Dimitrova's research. 

Attached is a note certifying the report "Ethnic community and national security in 

Bulgaria: conflict between ethnic identity and religious affiliation"/ "In print" at New 

Bulgarian University. The submitted reports from scientific forums provide a reliable 

development of the research carried out in dissertation and are the author's work of the 
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PhD student. 

VI Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

The specifics of the research presented, the individual author's style, as well as the 

materials provided by “Strike Plagiazm” that from the internet and other databases the 

highest % match is 0.33. This is an unequivocal indicator of the absence of plagiarism 

and the presence of the doctoral student's personal contribution. 

VІII Literary awareness and competence of the PhD student  

The used 58 literary sources indicated in the bibliography show the breadth and 

depth of the research, as well as the competence of the doctoral student. The 

arrangement according to the requirements and the exact place of application is a 

mandatory element that should be corrected. The presence of underlined authors and 

works that are missing in the bibliography is an element that should also be paid 

attention to. 690:2011 (15.07.2021) and the current BDS ISO 690:2021 60.60.) 

VIII. Evaluation of the autoref  

The abstract of the dissertation work contains the main staging points according 

to the requirements of the regulatory documents related to education, and it presents 

the main ideas and conclusions of the dissertation. I consider it unnecessary to present 

the literary sources (pp. 4, 7-9, 10, 12, 25-27), and comply with Appendix No. 17 of 

the Regulations for the Development of the Academic Staff of the Rakovski National 

Defense College for the content of the abstract. Bearing in mind that the abstract is 

considered as an independent scientific paper, I believe that it would be appropriate for 

it to pass under the supervision of a technical editor, which should be noted on page 2 

of the abstract. 

IX Critical Notes 

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

weaknesses were noticed - the excessive use of quotations without the author's attitude 

is more likely, some of the statistical data (graphs) should be presented in the 

dissertation and, accordingly, presented in the abstract. The conclusions for each of the 

chapters are overly descriptive and can be systematized, specified, consolidated, and 



7 
 

reformulated. Stylistic mistakes were made in certain places 

Certain passages and paragraphs are repeated, and in the future, an opportunity to 

go through an editorial review of the materials should be sought, which would increase 

the value of the PhD student's works. 

Chapters two and three can be combined to shape the relationship between the 

studies in the Main part, which will further make dissertation easier to grasp. 

Use of "bullets" to comply with consistency requirements or reconsider their 

presence. (pp. 25, 28, 33, etc.) 

The working hypothesis is well formulated, but the set goals and objectives should 

be linked to the research. It is appropriate to indicate the research methods used in 

dissertation in the introduction. 

It would be good to graphically present some of the most important elements of 

the research process in DT - for example, "psychological factors for the radicalization 

of ethnic communities in Bulgaria" presented on pages 37-44. 

These weaknesses, along with the recommendations provided in the previous 

points, do not have a significant impact on the overall composition and research in 

the dissertation and the abstract, but significantly reduce their visibility. Considering 

the presented qualities of the PhD student, I am confident, such minor omissions and 

inaccuracies will not be allowed in the future. 

 

X. Personal impressions and other matters on which the reviewer thinks he 

should take a stand 

I know the PhD student Daniela Dimitrova from enrollment at the RNDC. 

Workaholism and diligence were discussed during conversations with the scientific 

supervisor and the acceptance of the reports during the years of study, as well as the 

positive impressions of the high theoretical and practical training I was able to acquire 

during the presentation of the problems on the researched topic during the scientific 

conference "110 years , tradition, quality, prestige" in RNDC this year. I have no joint 

publications with the doctoral student. 
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XI. Conclusion 

The proposed dissertation on Daniela Doneva Dimitrova with the topic: " Socio-

psychological aspects and prevention of radicalization among the Roma in Pazardzhik 

and Plovdiv regions" is in accordance with the requirements for acquiring the 

educational and scientific degree "PhD" of law for the development of the academic 

staff in Republic of Bulgaria, the Regulations for its application and the Regulations 

for the development of the academic staff of the Rakovski National Defense College. 

The PhD student, under the guidance of his scientific supervisor, has managed 

to develop an in-depth scientific study, with the results of the scientific study correctly 

interpreted, shaped and presented in an understandable, logical and precise manner. 

The dissertation has its distinctive moments, which represent a contribution to the 

development of the security system and contribute to the practical solution of the range 

of problems related to the solution of the existing contradiction between the high 

requirements related to the prevention of radicalization among the Roma and the lack 

of appropriate tools for the implementation of that specific type of activity. 

Bearing in mind the above, I give my positive assessment of the dissertation 

"Socio-psychological aspects and prevention of radicalization among the Roma in 

Pazardzhik and Plovdiv regions" with author Daniela Doneva Dimitrova. 

 

REVIEWER: 

Col. Assoc.Prof Ph.D.:…………………   Kalin Gradev 

___.___2022 
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