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представен за придобиване на образователната и научна степен 
„Доктор” в  област на висше образование: - 9. „Сигурност и отбрана”, 

професионално направление - 9.1. „Национална сигурност” 
Научна специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (управление на сигурността и отбраната)” 
Докторска програма „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (управление на сигурността и отбраната)” 
 

Рецензията е изготвена на основание Заповед № СИ29-РД03-
283/03.11.2022г. на Началник на Военна академия „Г.С. Раковски“.   

 
1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 
Вниманието към етническите, езиковите и религиозните групи в 

Европа, в т. ч и в България, нараства значително много през последните 
години поради редица обстоятелства и причини. Възпроизвеждането и 
развитието на новите процеси сред тези общности се превърна в един от 
световните проблеми вследствие на глобализацията и дезинтеграцията в 
редица страни в Европа и останалите части на света. Идеята за запазването 
и развитието на идентичността при малцинствените и етническите групи 
се поставя по нов начин, не само чрез познатите до сега структурно-
определящи елементи – език, памет за общия произход, религия, традиции, 
но и преди всичко чрез самоидентичността и самоопределението. 

Актуалността на разработвания от г-жа  Даниела Донева Димитрова 
в дисертационния труд проблем в научно и научноприложно отношение 
произтича от необходимостта да бъде обогатено и разширено след 
изследователски анализ научното знание  за значимата роля на 
идентичността в съвременния свят. 

Непредубеден анализ на статистическите данни показва 
недвусмислено, че е акцентът в изследването роля на идентичността в 
съвременния свят не е върху общата територия, държавата, в която живеят 
тези човешки общности, а върху само на един елемент – общия произход. 

Преразглеждането  на стратегията и политиките на всички 
институции и организации, работещи на различните нива в тази сфера 
защото границите за принадлежност към дадено малцинство не са 
постоянна величина, те могат да се променят в зависимост от гледната 
точка на индивида и желанието му да е част от „малцинството или 
мнозинството“ в дадено общество. Принадлежащите към някакво 
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малцинство, се отличават от останалата част от населението на страната по 
един или повече признаци, но принадлежността към малцинството не е 
доброволно -  тя е обективна и е присъща на човека като даденост. 

Резултатите от подобно научно изследване са безусловно 
необходими и определено биха способствали за повишаване на 
ефективността и ефикасността на системата чрез ясна концепция за 
мястото на етническите малцинствени общности в българската държава. 

„Задълбочават се проблемите сред различните етнически общности в 
България и по този начин се създават реални предпоставки, условия и 
опасност за националната сигурност и териториалната цялост на 
България.“ Отсъствието на адекватни действия, които да доведат до трайна 
интеграция и изграждане на чувството за държавна принадлежност у 
етносите в страната, по-скоро се стимулира тяхното етническо 
неглижиране и отсъствие от общоприетия традиционен начин на живот в 
страната. Липсата на интеграция не само пречи на нормалния начин на 
живот на гражданите, но създава условия за неравенство, предпоставка за 
расизъм и намаляване на продуктивността на гражданите и държавата. В 
същото време липсата на интеграция и чувството за национална 
принадлежност на етническите общности в страната създава благоприятни 
условия за влияние на вътрешно/външно държавни организации и 
институции, които да породят различни предпоставки, застрашаващи 
държавността чрез използването на широк инструментариум за да се 
създаде дистанция между хората и създаване на база за бъдещи етно-
религиозни конфликти. 

Поддържам тезата на авторката, че са „Възможни конфликтни 
ситуации в България на база взаимоотношенията между християнството и 
исляма.  И е много е вероятно такава именно конфликтна ситуация да се 
превърне в национален конфликт и да обхване цялата страна. 
Предпоставка за реализация на тази хипотеза е фактът, че по еднакъв 
начин са негативни настроенията сред „мнозинството“ и „малцинството“, 
като съществуват заинтересувани групи от хора в България и извън нея, тя 
да бъде дестабилизирана.“  

Подходящи научно обосновани отговори на предизвикателствата, 
рисковете и заплахите от това явление могат да се търсят в голяма степен 
чрез промяна на съществуващите подходи за анализ, защото тези 
общности ускорено се капсулират вътре в себе си поради различни 
причини – психологически, географски, социални и много трудно се стига 
до тях, за да се регистрират реалните процеси вътре в общността и тяхната 
динамика. 
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Основното съдържание на научната разработка на г-жа  Даниела 
Донева Димитрова напълно съответства на темата на дисертационния труд 
„Социални аспекти и превенция на радикализацията сред ромите в 
областите Пазарджик и Пловдив“. 

 
2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 
Познавайки състоянието на проблема, г-жа Даниела Димитрова, 

нейния научен  ръководител – доц. д-р Петър Маринов и обучаващото 
звено - катедра „Сухопътни войски“ при факултет „Командно-щабен“ на 
Военна академия „Г. С. Раковски“ са се постарали да намерят научно 
обоснован отговор на голяма част от актуалните и с висока стойност на 
научна и практическа значимост въпроси по начин, недопускащ 
инвариантно тълкуване на проблемите – ясно, конкретно и точно.  

Постигнато е в рамките на 240 стандартни страници (208 стандартни 
страници основен текст, приложения и използвана литература), в който са 
включени 88 фигури.  Приложенията към основната част са 5. Творческото 
проучване и научното осмисляне на библиография от 58 литературни и 
информационни справочни източници (191 посочени под черта), не 
подлежи на съмнение със своята актуалност, достоверност и научна 
коректност.  

За постигане на посочената цел и поставените частни 
научноизследователски задачи, г-жа Даниела Димитрова е възприела 
подходяща структура на дисертационния труд – увод, четири глави, 
заключение, общи изводи и предложения.  

Използваният основно комплексно-системен метод на анализ и 
проблемен подход към изследваната материя,  както и редица други 
общонаучни методи на научното познание: проучване и анализ на 
разглежданата система; формулиране на работна хипотеза и събиране на 
необходимите доказателства за нейното потвърждаване; обзор на 
нормативни документи, литературни източници и други достъпни данни 
относно предмета на изследването; количествен и качествен анализ; 
статистически анализ; системен анализ и синтез позволяват в стройна и 
логическа последователност да се разработят поставените задачи и да 
бъдат постигнати конкретни научни и приложни резултати.  

 
Госпожа  г-жа  Даниела Димитрова демонстрира високо равнище на 

запознатост спрямо състоянието на досегашната разработеност на 
съществуващият проблем – „кризата в етническата идентичност, като 
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психологически фактор за радикализацията на етническите общности в 
България.“ 

Това предоставя възможност на авторката под научното ръководство 
на доц. П. Маринов  прецизно и адекватно да обработи и обобщи 
многообразните и често пъти противоречиви елементи на научното 
изграждане на резултатите от проведените научни изследвания, като ги 
представи в съответствие с общоприетата хронологизация при научните 
разработки, с което е постигната максимална адекватност между 
заложените изследователски цели и задачи и инструментариума, използван 
за тяхното разрешаване. 

Избраната методика на изследване при разработването на 
дисертационния труд е реализирана в системно-структурен и системно-
функционален аспект, при което заложената изследователска теза в 
дисертационния труд с използването на методите на теоретичните и 
емпиричните изследвания е получила обоснован отговор чрез поставената 
от обучаващото звено катедра „Сухопътни войски“, цел и задачи за 
решаване пред докторантката.  

Основната цел на дисертационния труд е декомпозирана в няколко 
направления, главното от които е: чрез научно  изследване и анализ на 
обществените и социални отношения, както и изследване на процесите в 
малцинствените  общности в областите Пазарджик и Пловдив, да се 
изведат влияещите върху радикализацията фактори с цел превенция и 
дейности свързани с промяна на тяхното съзнание и поведение. 

Научноизследователските задачи са правилно и коректно 
декомпозирани и позволяват получаването на посочените научни 
резултати, към които авторката  се стреми за постигане на научната цел. В 
съответствие с целта и задачите в дисертационния труд, заключението и 
общите изводи  очертават значението на научното изследване чрез 
включените в него теоретични постановки за процесите на радикализация 
на ромската и миллетската общност в областите Пазарджик и Пловдив и се 
очертават направления за превенция. 

Предложеният дисертационен труд на тема „Социални аспекти и 
превенция на радикализацията сред ромите в областите Пазарджик и 
Пловдив“, напълно съответства като научна разработка по обем и качество 
на законовите изисквания и отговаря на минималните национални 
изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 и чл.6.(3). на ЗРАСРБ, чл.25 и чл.27.(1) и (2) 
на ППЗРАСРБ, и несъмнено показва, че кандидатката притежава 
задълбочени теоретични знания в професионалното направление по 
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посочената научна  специалност и способности за самостоятелни научни 
изследвания по темата на дисертационния труд. 

 
3. Характеристика на научните и научноприложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала  
Основните научни и научноприложни резултати от извършените 

изследвания в дисертационния труд се свеждат до доказване с нови 
средства на съществени и нови страни в съществуващи научни проблеми и 
теории. 

Научните и научноприложните изследователски резултати в 
дисертационния труд се градят на задълбоченото познаване и творческото 
адаптиране на съвременни научни теории и изследвани международни и 
национални практики във връзка с обогатяване на теорията, касаеща 
изследването на процесите на радикализация сред ромската и миллетска 
общност и свързаните с тях социално-психологически аспекти, с акцент в 
районите с обособени общности в областите Пазарджик и Пловдив. 
Защото всяка общност, която абсолютизира своята религия, етнос, език, 
традиции и др. е в противоречие с европейските норми и закони. 

Достоверността на материала в дисертационната разработка води до 
полезно увеличаване на знанията в предметната научна област и 
представлява  оригинално развитие на частни проблеми в даденото научно 
направление, водещи до конкретни резултати. Дисертационния труд и 
публикациите по темата представляват оригинално научно продължение и 
разширение на изследователската работа на Тутунаров, Х. ; Колев, Д.,;  
Крумова, Т.; Кръстева, А.;  Кацарски, И.; Богомилова, Н.; и   Макариев, П.,  
че тези общности много често са манипулирани чрез системата на страха, 
който се поддържа сред тях като постоянна величина от вътрешни и 
външни фактори. 

Резултатите от проведеното емпирично изследване потвърждават 
напълно заложената основна хипотеза в дисертационния труд, че 
„първостепенна е ролята на вътрешните фактори – бедността, социалната 
изолация, дискриминацията, незаинтересоваността на институциите, 
тежките условия на живот, сегрегираното обучение за промените в 
съзнанието и поведението на тези етнически общности в областите 
Пазарджик и Пловдив“. 

4.Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 
труд 

Получените научни резултати в дисертационния труд ми дават 
сериозни основания да подкрепя посочените от кандидата в автореферата 
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претенции за приноси, които определям основно като научни и 
научноприложни и ги свързвам със следните постигнати резултати:  

НАУЧНИ ПРИНОСИ 
1. Въз основа на анализиране на спецификата на етническите 

общности в България са разкрити причините за възникване, основните 
характеристики и отношението на миллетската общност към националната 
сигурност на България;  

2. Обогатена и доразвита е теорията за радикализацията на 
определени етнически групи в страната посредством етно-психологически 
и религиозни процеси; 

3. 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; 

 
НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

1. Разкрити са специфични процеси за радикализация на част от 
ромската и миллетската общност в областите Пазарджик и Пловдив; 

2. Анализирани са вътрешните и външните причини за 
радикализацията на ромската и миллетската общност в областите 
Пазарджик и Пловдив; 

3. Обогатена е  съществуващата теория за съвременното 
съдържание на джихада и джихадизма, както и разликата между тях; 

4. Посочено е влиянието и ролята на ислямските секти за 
радикализирането на ромската и миллетската общност в областите 
Пазарджик и Пловдив. 

Предлаганият дисертационен труд и постигнатите приноси са лично 
дело на дисертанта, като основната част от разглежданите идеи, подходи и 
решения представляват оригинални разработки или са нова интерпретация 
на вече известни с отчитане влиянието на динамично променящите се 
условия и фактори на обществената среда в поведението на ромската и 
миллетска общност в областите Пазарджик и Пловдив. 

 
В научно отношение те могат да послужат в учебния процес на 

Военна академия „Г. С. Раковски“, а също така и в други висши учебни 
заведения и научно-изследователски институти, работещи в сферата на 
националната и регионалната сигурност. В практическо отношение, 
приложимостта на разработката се очаква да е по-значима, тъй като в 
момента сред ромските общности протичат процеси като промяна на 
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етническата идентичност, промени в религиозността им, етно-
психологически промени за принадлежността им. 

 Дисертационния труд е отправна точка за по-нататъшно изследване 
на ромските групи не само в тези области, но и в цялата страна.  

 
5.Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 
Посочените три (3) самостоятелни публикации по темата на 

дисертационния труд (доклади от участие в научни конференции НБУ,  
Военна Академия „Г.С. Раковски“ и Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - 
гр. Шумен през 2022г. - третата години на обучението в докторантура),  са 
в направлението на научните изследвания на авторката и не само 
верифицират резултатите от научното изследване, но и показват 
задълбоченост и широка обхватност при подготовката и извършването на 
научноизследователския процес от докторантката, научния ръководител и 
обучаващото звено.   

За радост това са доклади от участие в разнообразни научни форуми 
и дисертанта, г-жа  Даниела Димитрова само печели с популяризацията и 
защитата на своите научни достижения в научните форуми и 
специализирания печат сред експертите и учените работещи в сферата на 
националната и регионална сигурност, което адмирирам. 

Не ми е известно  и в материалите по процедурата за защита на 
дисертационния труд няма посочени цитирания и резултати  от 
дисертационния труд използвани в научната и социалната практика от 
други автори поели по все по-трудния път на научното познание в 
системата за сигурност.  

 
6.Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 
Научнолитературната осведоменост и институционална 

компетентност на г-жа  Даниела Димитрова не търпи възражения, а 
похвали за стремежа да бъдат компилирани оскъдните досегашни научни 
мнения и изследвания в професионалното направление в процеса на 
тяхното многообразие и противоречиво развитие. 

Към използваните в хода на изследването източници, третиращи в 
различна степен отделни фрагменти и детайли от изследваната 
проблематика, от страна на докторантката е подходено максимално 
добронамерено и обективно, като са откроени не само забелязаните 
слабости, но са подчертани и неоспоримите им научнопрактически 
достойнства. 
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7.  Оценка за автореферата 
Авторефератът е разработен съгласно законовите изисквания и 

съдържа основните проблеми и пътищата за тяхното решаване, посочени в 
дисертационния труд. Той дава пълна представа за научната стойност и 
практическата приложимост на постигнатите резултати от докторантката. 

 
8. Критични бележки 
Наред с положителното, в дисертационния труд на г-жа  Даниела 

Димитрова   са допуснати и известни слабости: 
- наличието на част от  ограниченията в рамките на научните 

изследвания само са “маркирани” и се нуждаят от допълнителна авторова 
аргументация в самата научна разработка; 

- оформянето на автореферата към дисертационния труд и 
дисертационния труд е непълно по отношение на тяхната: информационна, 
представителна, правова, сигнална и адресна функция;  

- библиографията на използваните литературни и информационни 
източници в дисертацията и публикациите към нея не е оформена съгласно 
изискванията на действащия Стандарт за библиографско цитиране.  

В оформянето на дисертационния труд и автореферата към него има 
неточности, повторения и редакционни грешки, които не намаляват 
научната му стойност, но влошават външния вид на труда.  

Посочените недостатъци не се отразяват съществено върху 
значимостта на приносите в дисертационния труд.  

Дисертацията е задълбочен и добре оформен научен труд от 
изследването на актуален проблем и с постигнатите научни и 
научноприложни резултати доказва способността на докторантката г-жа  
Даниела Донева Димитрова, самостоятелно да разработва въпроси, важни 
за системата за сигурност на Република България. 

 
9. Заключение 
Предложеният дисертационен труд от г-жа  Даниела Донева 

Димитрова на тема: „Социални аспекти и превенция на радикализацията 
сред ромите в областите Пазарджик и Пловдив“ е в пълно съответствие с 
изискванията за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” 
на ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение и Правилник за развитие 
на академичния състав във Военна академия „Георги Стойков Раковски”.  

В дисертационния труд има научни и научноприложни резултати, 
които представляват принос за развитието на науката за сигурност и 
практическото решаване на широк кръг проблеми, свързани с развитието 
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на конфликтите и формиране на конфликтните страни на база етнос и 
религия. 

 
10.  Оценка на дисертационния труд  
Имайки предвид постигнатите научни и научноприложни резултати 

в дисертационния труд на тема: „Социални аспекти и превенция на 
радикализацията сред ромите в областите Пазарджик и Пловдив“, с 
неоспоримите му приноси и достойнства, декларирам своята 
положителна оценка и предлагам на уважаемото  научно жури  да вземе 
решение, г-жа  Даниела Донева Димитрова да придобие образователната и 
научна степен “Доктор” в област на висше образование - 9. „Сигурност и 
отбрана”, професионално направление- 9.1. „Национална сигурност”, 
научна специалност -05.02.24. „Организация и управление извън сферата 
на материалното производство (управление на сигурността и отбраната)”. 

 
 
 
 
30.11.2022г.    
гр. Велико Търново        
  

 
      Рецензент: 
 

                          проф. д.н. инж.  полк. (о.з.)                (Стойко Стойков) 
 
 
 

mailto:nvu@nvu.bg


НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
5000 гр. Велико Търново, бул. „България” № 76 

телефон: (062) 618 822; факс: (062) 618 899; e-mail: nvu@nvu.bg 
 

 

1 
 

REVIEW 
 

by Col. (ret.), Professor, Eng. Stoyko Dimitrov Stoykov, Ph.D., DSc. 
Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo  

Research and Innovation Institute 
 

Veliko Tarnovo, Zone -B, 4 Yordan Kuleliev Str., ent. A, 
0889 31 73 95 

e-mail: stojkods@abv.bg 
 

Register of Scientific Activity in the Republic of Bulgaria № 33078 
https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/13856 
Register for Academic Positions and Theses 
https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/13856 
Scopus Author ID: 57205573075; 
Web of Science Researcher ID: N-6268-2016; 
ORCID: 0000-0002-4885-713X 
  
Higher education field: 3. Social, economic and legal science; 
Research area:  3.7. Administration and Management 
Scientific specialization:  - 05.02.24.- “Organization and management 

outside the sphere of material production (security and defence)”. 
Higher education field: 9. Security and defence; 
Research area: 9.1. National Security; 
 Research area: 9.2. Military Science.  
Scientific specialization: 
- 05.02.24. „Organization and management outside the sphere of material 

production (Management of security and defence)”; 
- 05.12.01.  „Organisation and management of Armed forces”; 
- 05.12.02 “Military-political problems of security”; 
- 05.12.03 “Military applied aspects of civil protection”. 

 
  

mailto:nvu@nvu.bg
mailto:stojkods@abv.bg
https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/13856
https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/13856


НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
5000 гр. Велико Търново, бул. „България” № 76 

телефон: (062) 618 822; факс: (062) 618 899; e-mail: nvu@nvu.bg 
 

 

2 
 

submitted for the acquisition of the educational and scientific degree "Doctor" in 
the field of higher education: - 9. "Security and Defense", professional direction 

- 9.1. "National Security" 

Scientific specialty "Organization and management outside the sphere of 
material production (security and defense management)" 

Doctoral program "Organization and management outside the sphere of 

material production (security and defense management)” 

 

The review was prepared on the basis of Order No. SI29-RD03-283/03.11.2022. 
of the Head of the Military Academy "G.S. Rakovski". 

1. Relevance and significance of the developed scientific problem 
Attention to ethnic, linguistic, and religious groups in Europe, including 

Bulgaria, has increased significantly in recent years due to a number of 
circumstances and reasons. The reproduction and development of new processes 
among these communities have become one of the world's problems as a result of 
globalization and disintegration in a number of countries in Europe and the rest 
of the world. The idea of the preservation and development of identity in minority 
and ethnic groups is posed in a new way, not only through the hitherto familiar 
structural defining elements - language, the memory of common origin, religion, 
and traditions - but above all through self-identity and self-determination. 

The topicality of the problem developed by Mrs. Daniela Doneva Dimitrova 
in the dissertation in scientific and applied terms stems from the need to enrich 
and expand after research analysis the scientific knowledge about the significant 
role of identity in the modern world. 

An unbiased analysis of statistical data shows unequivocally that the focus of 
the research on the role of identity in the modern world is not on the common 
territory, the country in which these human communities live, but on only one 
element - the common origin. 

Revising the strategy and policies of all institutions and organizations working 
at different levels in this field because the boundaries of belonging to a minority 
are not a constant quantity, they can change depending on the individual's point 
of view and his desire to be part of the "minority or majority" in a given society. 
Those belonging to a minority are distinguished from the rest of the population of 
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the country by one or more attributes, but belonging to a minority is not voluntary 
- it is objective and inherent in a person as a given. 

The results of such a scientific study are absolutely necessary and would 
definitely contribute to increasing the effectiveness and efficiency of the system 
through a clear conception of the place of ethnic minority communities in the 
Bulgarian state. 

"Problems are deepening among the various ethnic communities in Bulgaria, 
thus creating real preconditions, conditions and danger for the national security 
and territorial integrity of Bulgaria." The absence of adequate actions that would 
lead to lasting integration and building a sense of state belonging among the 
country's ethnic minorities rather stimulates their ethnic neglect and absence from 
the generally accepted traditional way of life in the country. The lack of 
integration not only hinders the normal way of life of the citizens but creates 
conditions for inequality, a prerequisite for racism, and a reduction in the 
productivity of the citizens and the state. At the same time, the lack of integration 
and the sense of national belonging of ethnic communities in the country creates 
favorable conditions for the influence of internal/external state organizations and 
institutions to give rise to various preconditions that threaten statehood through 
the use of a wide range of instruments to create distance between people and create 
a basis for future ethnoreligious conflicts. 

I support the author's thesis that there are "Possible conflict situations in 
Bulgaria based on the relationship between Christianity and Islam.  And it is very 
probable that such a conflict situation will turn into a national conflict and cover 
the whole country. A prerequisite for the realization of this hypothesis is the fact 
that there are equally negative sentiments among the "majority" and the 
"minority", and there are interested groups of people inside and outside Bulgaria, 
it will be destabilized."  

Appropriate scientifically based responses to the challenges, risks, and threats 
of this phenomenon can be sought largely by changing existing approaches to 
analysi, because these communities are rapidly encapsulating within themselves 
for a variety of reasons - psychological, geographical, and social - and it is very 
difficult to reach them to register the real processes within the community and 
their dynamics. 

The main content of the scientific work of Ms Daniela Doneva Dimitrova fully 
corresponds to the topic of the dissertation "Social aspects and prevention of 
radicalization among Roma in the regions of Pazardzhik and Plovdiv". 
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2. General characteristics and structure of the dissertation work 
Knowing the state of the problem, Mrs. Daniela Dimitrova, her scientific 

supervisor - Assoc. Prof. Dr. Petar Marinov and the teaching unit - Department of 
Land Forces at the Faculty of Command and Staff of the Military Academy "G. 
С. Rakovski have tried to find scientifically justified answers to most of the 
topical and high-value scientific and practical issues in a way that does not allow 
for an invariant interpretation of the problems - clearly, specifically and 
accurately.  

It has been achieved within 240 standard pages (208 standard pages of the 
main text, appendices and references used), in which 88 figures are included. 
There are 5 appendices to the main body. The creative research and scholarly 
reflection on a bibliography of 58 literature and information reference sources 
(191 footnoted) is unquestionable for its timeliness, reliability and scholarly 
correctness.  

In order to achieve the stated aim and the private research tasks, Ms Daniela 
Dimitrova has adopted an appropriate structure of the dissertation - introduction, 
four chapters, conclusion, general conclusions and suggestions.  

The mainly used complex-system method of analysis and problem-based 
approach to the studied matter, as well as a number of other general scientific 
methods of scientific knowledge: research and analysis of the considered system; 
formulation of a working hypothesis and collection of the necessary evidence for 
its confirmation; review of normative documents, literature sources and other 
available data on the subject of the study; quantitative and qualitative analysis; 
statistical analysis; system analysis and synthesis, allow in a coherent and logical 
sequence to  

Ms. Daniela Dimitrova demonstrates a high level of familiarity with the state 
of the existing problem - "the crisis of ethnic identity as a psychological factor in 
the radicalization of ethnic communities in Bulgaria." 

This gives the author the opportunity under the scientific guidance of Assoc. 
П. Marinov accurately and adequately processes and summarize the diverse and 
often contradictory elements of the scientific construction of the results of the 
conducted scientific research, presenting them in accordance with the generally 
accepted chronology in scientific developments, thus achieving maximum 
adequacy between the set research goals and objectives and the tools used for their 
resolution. 

The chosen research methodology in the development of the dissertation has 
been implemented in a system-structural and system-functional aspect, whereby 
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the set research thesis in the dissertation with the use of the methods of theoretical 
and empirical research has received a substantiated answer through the goal and 
objectives set by the training unit of the Department of Land Forces to be solved 
by the doctoral candidate.  

The main objective of the dissertation is decomposed in several directions, the 
main of which is: through scientific research and analysis of social and societal 
relations, as well as research of the processes in minority communities in the 
regions of Pazardzhik and Plovdiv, to bring out the factors influencing 
radicalization for the purpose of prevention and activities related to changing their 
consciousness and behavior. 

The research tasks are correctly and correctly decomposed and allow 
obtaining the mentioned scientific results, which the author aims to achieve the 
scientific goal. In accordance with the aim and objectives of the dissertation, the 
conclusion and general conclusions outline the significance of the scientific 
research through the theoretical formulations included in it for the processes of 
radicalization of the Roma and Millet community in the regions of Pazardzhik and 
Plovdiv and outline directions for prevention. 

The proposed dissertation on "Social aspects and prevention of radicalization 
among Roma in the regions of Pazardzhik and Plovdiv", fully corresponds as a 
scientific work in terms of volume and quality to the legal requirements and meets 
the minimum national requirements under Article 2b, paragraphs 2 and 3 and 
Article 6. (3). of the Law on the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, Article 25 and Article 27 (1) and (2) of the Law on the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, and undoubtedly shows that the 
candidate possesses in-depth theoretical knowledge in the professional field of the 
mentioned scientific specialty and abilities for independent scientific research on 
the topic of the dissertation. 

 
3. Characteristics of the scientific and applied scientific contributions in 

the dissertation work. Credibility of the material.  
The main scientific and scientifically applied results of the research carried 

out in the dissertation are limited to proving by new means essential and new 
aspects of existing scientific problems and theories. 

The scientific and scientifically applied research results in the dissertation are 
based on the in-depth knowledge and creative adaptation of contemporary 
scientific theories and researched international and national practices in relation 
to the enrichment of the theory concerning the study of the processes of 
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radicalization among the Roma and Millet community and the related socio-
psychological aspects, with emphasis in the areas with separate communities in 
the regions of Pazardzhik and Plovdiv. Because any community that absolutizes 
its religion, ethnicity, language, traditions, etc. is in contradiction with European 
norms and laws. 

The credibility of the material in the dissertation leads to a useful increase of 
knowledge in the subject scientific field and represents an original development 
of private problems in the given scientific field, leading to concrete results. The 
dissertation and the publications on the subject represent an original scientific 
continuation and extension of the research work of Tutunarov, H. ; Kolev, D.,; 
Krumova, T.; Krusteva, A.; Katsarsky, I.; Bogomilova, N.; and Makariev, P. that 
these communities are very often manipulated by the system of fear, which is 
maintained among them as a constant quantity by internal and external factors. 

The results of the conducted empirical research fully confirm the basic 
hypothesis in the dissertation that "the role of internal factors - poverty, social 
isolation, discrimination, the disinterest of institutions, harsh living conditions, 
segregated education - is paramount for the changes in the consciousness and 
behavior of these ethnic communities in the districts of Pazardzhik and Plovdiv". 

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

work 
The scientific results obtained in the dissertation give me strong grounds to 

support the claims for contributions stated by the candidate in the abstract, which 
I define mainly as scientific and scientifically applied and I associate them with 
the following achieved results: 

 
SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS 

1. On the basis of the analysis of the specificity of the ethnic communities in 
Bulgaria the reasons for the emergence, the main characteristics and the attitude 
of the Millet community towards the national security of Bulgaria are revealed;  

2. The theory of radicalization of certain ethnic groups in the country through 
ethno-psychological and religious processes is enriched and further developed; 

3. The theory is enriched and further developed by examining Islam in a 
general theological perspective as well as the specifics of its manifestations 
among the Roma and Millet communities; 
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SCIENTIFIC APPLIED CONTRIBUTIONS 
1.  Specific processes of radicalisation of part of the Roma and Millet 

community in the districts of Pazardzhik and Plovdiv are revealed; 
2. The internal and external causes of the radicalization of the Roma and 

Millet communities in the districts of Pazardzhik and Plovdiv are analyzed; 
3. The existing theory of the contemporary content of jihad and jihadism is 

enriched, as well as the difference between them; 
4. The influence and role of Islamic sects in the radicalization of the Roma 

and Millet community in the districts of Pazardzhik and Plovdiv is pointed out. 
The proposed dissertation and the achieved contributions are the personal 

work of the dissertant, as the main part of the considered ideas, approaches and 
solutions represent original developments or are a new interpretation of already 
known ones, taking into account the influence of dynamically changing conditions 
and factors of the social environment in the behavior of the Roma and Millet 
community in the districts of Pazardzhik and Plovdiv. 

Scientifically, they can serve in the educational process of the Military 
Academy "G. С. Rakovski Academy, as well as in other higher educational 
institutions and research institutes working in the field of national and regional 
security. In practical terms, the applicability of the development is expected to be 
more significant, as currently among the Roma communities there are processes 
such as changes in ethnic identity, changes in their religiosity, and ethno-
psychological changes about their belonging. 

 The dissertation is a starting point for further research on Roma groups not 
only in these areas but also in the whole country. 

 
5. Evaluation of dissertation publications and authorship 
The three (3) independent publications on the topic of the dissertation (reports 

from participation in scientific conferences NBU, Military Academy "G.S. 
Rakovski" and Faculty of "Artillery, Air Defence and KIS" - Sofia. Shumen in 
2022 - the third year of doctoral studies), are in the direction of the author's 
research and not only verify the results of the scientific research, but also show 
thoroughness and broad scope in the preparation and implementation of the 
research process by the doctoral candidate, the supervisor and the teaching unit.   

Fortunately, these are reports from participation in various scientific forums 
and the dissertation, Ms. Daniela Dimitrova only gains by the promotion and 
defense of her scientific achievements in scientific forums and specialized press 
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among experts and scientists working in the field of national and regional security, 
which I admire. 

I am not aware of any citations and results from the dissertation used in 
scientific and social practice by other authors who have taken the increasingly 
difficult path of scientific knowledge in the security system.  

 
6. Literary awareness and competence of the doctoral student 
The scientific-literary awareness and institutional competence of Ms Daniela 

Dimitrova cannot be faulted, but praised for the effort to compile the scarce 
previous scientific opinions and research in the professional field in the process 
of their diverse and controversial development. 

The sources used in the course of the research, treating in varying degrees 
individual fragments and details of the studied issues, have been approached by 
the doctoral student as kindly and objectively as possible, highlighting not only 
the weaknesses noted, but also their undeniable scientific and practical merits. 

 
7. Evaluation of the auto ref  
The auto ref has been developed in accordance with the legal requirements 

and contains the main problems and the ways of their solution stated in the thesis. 
It gives a full picture of the scientific value and practical applicability of the results 
achieved by the PhD student. 

 
8. Critical notes 
Along with the positive, there are some weaknesses in the dissertation of Ms 

Daniela Dimitrova: 
- the existence of some of the limitations within the research are only 

"marked" and need further author's argumentation in the scientific work itself; 
- the layout of the abstract to the thesis and dissertation is incomplete in terms 

of their: informational, representational, legal, signaling and addressing functions;  
- the bibliography of the literature and information sources used in the thesis 

and its publications is not formatted according to the requirements of the current 
Standard for Bibliographical Citation.  

There are inaccuracies, repetitions and editorial errors in the layout of the 
dissertation and the abstract, which do not detract from its scientific value, but do 
detract from the appearance of the work.  

These shortcomings do not significantly affect the significance of the 
contributions in the thesis.  
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The dissertation is a thorough and well-formed scientific work of the research 
of a topical problem and the achieved scientific and scientifically applied results 
prove the ability of the doctoral candidate Ms. Daniela Doneva Dimitrova, 
independently to develop issues important for the security system of the Republic 
of Bulgaria. 

 
9. Conclusion 
The proposed dissertation by Ms Daniela Doneva Dimitrova on the topic 

"Social Aspects and Prevention of Radicalisation among Roma in the Regions of 
Pazardzhik and Plovdiv" is in full compliance with the requirements for the 
acquisition of the educational and scientific degree "Doctor" of the Law on 
Educational and Scientific Research, the Regulations for its Application and the 
Regulations for the Development of Academic Staff at the Georgi Stoykov 
Rakovski Military Academy.  

The dissertation work has scientific and scientific-applied results, which are a 
contribution to the development of security science and the practical solution of a 
wide range of problems related to the development of conflicts and the formation 
of conflict parties based on ethnicity and religion. 

 
10. Evaluation of the dissertation work 
Taking into account the scientific and applied scientific results achieved in the 

dissertation work on "Social aspects and prevention of radicalization among 
Roma in the regions of Pazardzhik and Plovdiv", with its undeniable contributions 
and merits, I declare my positive evaluation and propose to the esteemed 
scientific jury to take a decision that Ms Daniela Doneva Dimitrova to acquire the 
educational and scientific degree "Doctor" in the field of higher education - 9. 
"Security and Defense", professional field - 9.1. "National Security", scientific 
specialty -05.02.24. "Organization and management outside the sphere of material 
production (security and defense management)". 

 
30.11.2022г.    
gr. Veliko Tarnovo        
  
 
                Reviewer: 
 

                          Prof. D.Sc. Eng. Col. (ret.)                            Stoyko Stoykov 
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