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1. Значимост на изследвания проблем в научно и научно-

приложно отношение. 

 Безспорна е актуалността темата, акцентираща върху проблемите за 

етническата, културната и религиозната идентичност на етническите 

общности в България през последните десетилетия, която нараства 

изключително много. В такъв контекст, съхраняването и развитието на тази 

идентичност се превръща в един от световните актуални проблеми вследствие 

на глобализацията на етно – интеграционните процеси през XX век. През 

годините постепенно проблемите на етническите общности стават обект на 

много решения на международните организации. Съгласно чл. 1 от 

Декларацията на Организация на обединените нации (ООН)  за правата на 

лицата, които принадлежат към национални или етнически, религиозни и 

езикови малцинства, националните държави трябва не само да защитават, но 

и да гарантират съществуването на националната или етническата им 

идентичност, културната, религиозната и езиковата им идентичност и да 

насърчават условията за подкрепата ѝ.   

Фокусно прецезиран, дисертационният труд развива проблематиката 

на въпросите на етническите общности, в т.ч. и сред ромската  и миллетската 

общности, отчитайки националното, европейското и световното 

законодателство по тази толкова актуална тема.  

Авторовата теза в разработката е, че етно-религиозните проблеми и 

процеси сред ромската и миллетската общности се разглеждат в конкретен и 

специфичен аспект на база знанието и въздействието на тези процеси 

конкретно в България. 

Цялостната концепция на научното изследване е издържана теоретично 

и е в унисон с образователните традиции както на академията, така и на 

цялостната научна област, която засяга. Тук е необходимо да се отрази и 

ролята на научния ръководител, безспорен авторитет в проблематиката – доц. 

д-р Петър Маринов, чийто почерк в цялостното рамкиране на научното 

изследване е осезаем и заслужава поздравления.  
 

2. Обоснованост на целите и задачите в дисертационния труд. 

Представеният дисертационен труд е в обем от 239 страници, 

структурирани в предговор, въведение, четири глави и заключение, списък на 

използваната литература, включваща 58 /петдесет и осем/ източника, всички 

на български език. Към всяка глава са изведени изводи, а основните 

обобщения са изложени  в заключението. Към дисертационния труд са 

разработени и приложения с общ обем от 29 страници.  

Основната теза на автора  е правилно дефинирана в съответствие с 

изследователския проблем заложен в темата на дисертационния труд. За 
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обосноваване на дефинираната теза авторът е определил за решаване  четири 

ключови изследователски задачи. Те са правилно определени и тяхното 

решаване предполага извеждането на научни и научно-приложни резултати, 

които да аргументират изпълнението на поставената цел. Обект, цели и 

хипотезите на изследането също са предметно и съдържателно изяснени 

акуратно и точно.  

 

3. Съответствие между избраната методология и методика на 

изследване и поставената цел и задачи на дисертационния труд. 

За нуждите на изследването е обработен достатъчен по обем 

литература, която  обхваща 58 заглавия – всички на кирилица. Липсват 

източници на чужд език, както и препратки към електронни такива. 

Приложените аналитичен и концептуален подход, както и  структурен 

и теоретичен анализ и синтез, съответстват и удовлетворяват нуждите на 

научното изследване. 

 

4. 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. В съответствие с чл.27 на ППЗРАС е необходимо да 

бъдат постигнати и дефинирани научни резултати. В разработката най-общо 

те могат да бъдат систематизирани по следния начин: 

• Разкрити са причините за възникване, основните характеристики и 

отношението на миллетската общност към националната сигурност на 

България. 

• Доразвита е теорията за радикализацията на определени етнически 

групи в страната посредством етно-психологически и религиозни 

процеси. 

• Доразвита е теорията, като ислямът се разглежда както в общ 

теологичен план, така също и спецификата на проявите му сред 

ромската и миллетската общност. 

• Изготвен е анализ за вътрешните и външните причини за 

радикализацията на ромската и миллетската общност в областите 

Пазарджик и Пловдив. 

• Направен е интересен прочит и анализ на съществуващата теория за 

съвременното съдържание на джихада и джихадизма. 

• Щрихирано е влиянието на ислямските секти за радикализирането на 

ромската и миллетската общност в областите Пазарджик и Пловдив. 

Приемам за авторови тези приносни моменти. 
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5. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, 

характер на изданията, в които са публикувани.  

Основни моменти от дисертационния труд са верифицирани  в 

предоставените 3 (три) публикации. Публикациите са на български език, в 

специализирани издания, съответно в НБУ, ВА „Г.С.Раковски“ и ШУ. 

Публикациите са по проблематиката на дисертацията и показват уменията на 

докторантката в разработването на научни текстове и анализи.   

 

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

В приложените материали по процедурата не са представени данни  за 

цитирания от други изследователи в тази научна област на разработки на 

докторантката. 

 

7. Мнения, препоръки и бележки. 

Към докторант Димитрова имам следните препоръки и научно-

методически съображения и бележки: 

✓ Препоръчвам на докторантката да насочи изследователските си усилия 

към намирането на допирните точки между нейните виждания за 

ефективно управление на изследваните процеси със стратегическото 

управление и публичните политики. В този контекст, голяма част от 

идеите заложени в настоящия труд могат да получат една значителна 

„широта“ при прилагането си, а като цяло и да придобият вид на 

своеобразен „научен проект“, подходящ за финансиране и апробиране, 

включително и със средства на Европейския съюз и в който да се 

заложат част от идеите, представени в дисертацията; 

✓ Публикациите в чуждестранни издания са нещо, върху което докторант 

Димитрова следва да се фокусира в следващите си научни активности. 

По този начин значително ще се разшири нейната разпознаваемост като 

учен и ще се утвърди в научните среди значително по-ефективно; 

✓ Библиографията на използваната и цитираната литература в част от 

публикациите не е оформен съгласно изискванията на Стандарт за 

библиографско цитиране –БДС/ISO 690:2011;  

✓ Препоръчвам да се направи необходимото за апробирането и 

публикуването на резултатите от изследването в чужбина, с цел 

излизане от географските територии на страната от гледна точка на 

търсенето на широка дискусия по възможностите за възможността на 

пренос и трансфер на добри практики /бенчмаркинг/ в материята, обект 

на настоящата дисертация; 
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8. Заключение с ясно формулирана положителна или отрицателна

оценка на дисертационния труд. 

Основният извод, който може да се направи е, че дисертационния труд 

„СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РАДИКАЛИЗАЦИЯТА СРЕД 

РОМИТЕ В ОБЛАСТИТЕ ПАЗАРДЖИК И ПЛОВДИВ„ разработен от 

Даниела Димитрова,  притежава необходимата научна значимост и доразвива 

теоретичните знания и практически опит в изследваната проблематика.  

Като цяло съдържанието показва, че докторантката е в състояние да 

осъществява самостоятелно научна и практико-приложна дейност с висока 

степен на практическа приложимост.  

Формалните изисквания по процедурата са изцяло изпълнени, като 

приложената документация по процедурата е пълна и комплектована по 

улесняващ оценяващият начин.  

Организирането и документацията по процедурата, администрирани от 

страна на учебното заведение изцяло покрива нормативните изисквания, 

заложени в българското законодателство.  

Изложеното дотук ми дава основание да приема дисертационния труд 

за завършен, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България, Правилника към него и вътрешните нормативни 

документи на Висшето училище по сигурност и икономика.  

Като член на научното жури давам своята положителна оценка на 

дисертационния труд  за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“ на тема „СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА 

РАДИКАЛИЗАЦИЯТА СРЕД РОМИТЕ В ОБЛАСТИТЕ ПАЗАРДЖИК 

И ПЛОВДИВ“, 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. 

   12.12.2020 г.    Член на научното жури:

  гр. София       проф. д-р Валентин Василев 
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1. Significance of the researched problem in scientific and scientific-applied 

terms. 

  

The relevance of the topic is indisputable, it emphasizes the problems of the 

ethnic, cultural and religious identity of the ethnic communities in Bulgaria in the 

last decades, which is growing enormously. In such a context, the preservation and 

development of this identity becomes one of the world's current problems as a result 

of the globalization of ethno-integration processes in the 20th century. Over the 

years, the problems of ethnic communities gradually became the subject of many 

decisions of international organizations. According to Art. 1 of the United Nations 

(UN) Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, 

Religious and Linguistic Minorities, nation states must not only protect but also 

guarantee the existence of their national or ethnic identity, cultural, their religious 

and linguistic identity and to promote the conditions for its support. 

Precise and on point, the dissertation develops the problematics of the issues 

of ethnic communities, including and among the Roma and Millet communities, 

taking into account the national, European and world legislation on this very 

relevant topic. 

The author's thesis in the development is that the ethno-religious problems 

and processes among the Roma and Millet communities are considered in a concrete 

and specific aspect based on the knowledge and impact of these processes 

specifically in Bulgaria. 

The overall concept of scientific research is theoretically sound and is in 

unison with the educational traditions of both the academy and the overall scientific 

field it concerns. Here, it is necessary to mention the role of the scientific leader, an 

undisputed authority in the issue – Assoc. Prof. Dr. Petar Marinov, whose signature 

in the overall framing of the scientific research is tangible and deserves 

congratulations. 

 

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

The presented dissertation is in a volume of 239 pages, structured in a 

preface, introduction, four chapters and a conclusion, a list of the literature used, 

including 58 /fifty-eight/ sources, all in Bulgarian. Conclusions are drawn for each 

chapter, and the main summaries are presented in the conclusion. Appendices with 

a total volume of 29 pages have been developed for the dissertation work. 

The main thesis of the author is correctly defined in accordance with the 

research problem laid down in the topic of the dissertation work. To justify the 

defined thesis, the author has determined four key research tasks to be solved. They 

are correctly defined and their solution implies the derivation of scientific and 

scientific-applied results, which would argue for the fulfilment of the set goal. 

Object, goals and hypotheses of the research are also objectively and substantively 

explained accurately and precisely. 
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3. Correspondence between the chosen methodology and research 

methodology and the set goal and tasks of the dissertation work. 

For the needs of the research, a sufficient volume of literature was processed, 

which covers 58 titles - all in Cyrillic. Foreign language sources, as well as 

references to electronic ones, are missing. 

The applied analytical and conceptual approach, as well as structural and 

theoretical analysis and synthesis, correspond and satisfy the needs of scientific 

research. 

 

4. Scientific and scientific-applied contributions of the dissertation work 

(description and evaluation), including the presence of an original 

contribution in science. 

The dissertation work has a clearly expressed analytical and practical-

applied nature, which is directed in several main directions, in accordance with the 

tasks set. In accordance with Art. 27 of the Law on the Development of the 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria, it is necessary to achieve and define 

scientific results. In the current development they can be systematized as follows: 

• The reasons for its origin, the main characteristics and the attitude of the 

Millet community towards the national security of Bulgaria are revealed. 

• The theory of the radicalization of certain ethnic groups in the country 

through ethno-psychological and religious processes has been further 

developed. 

• The theory is further developed, considering Islam both in a general 

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

and Millet communities. 

• An analysis of the internal and external causes of the radicalization of the 

Roma and Millet communities in the Pazardzhik and Plovdiv regions has 

been prepared. 

• An interesting reading and analysis of the existing theory of the contemporary 

content of jihad and jihadism has been made. 

• The influence of Islamic sects on the radicalization of the Roma and Millet 

communities in the Pazardzhik and Plovdiv regions is underlined. 

I accept these contributing moments as original. 

 

5. Evaluation of the publications of the dissertation work: number, nature 

of the editions in which they were published.  

Main points of the dissertation have been verified in the 3 (three) 

publications provided. The publications are in Bulgarian, in specialized editions, 

respectively in the NBU, VA "G.S. Rakovski" and SHU. The publications are on 

the issues of the dissertation and show the skills of the doctoral student in the 

development of scientific texts and analyses. 
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6. Citation by other authors, reviews in the scientific editions, etc. 

The attached materials on the procedure do not present data on citations by 

other researchers in this scientific field of the doctoral student's developments. 

 

7. Opinions, recommendations and notes. 

✓ I have the following recommendations and scientific-methodological 

considerations and notes for doctoral student Dimitrova: 

✓ I recommend the doctoral student to focus her research efforts on finding the 

points of contact between her views on effective management of the 

researched processes with strategic management and public policies. In this 

context, a large part of the ideas laid down in the present work can receive a 

significant "breadth" in their application, and in general, acquire the 

appearance of a kind of "scientific project", suitable for financing and testing, 

as well with funding from the European union and in which to implement 

some of the ideas presented in the dissertation; 

✓ Publications in foreign editions are something that doctoral student 

Dimitrova should focus on in her next scientific activities. In this way, her 

recognition as a scientist will be greatly expanded and she will establish 

herself in scientific circles much more effectively; 

✓ The bibliography of the used and cited literature in some of the publications 

is not formatted according to the requirements of the Standard for 

Bibliographic Citation - BDS/ISO 690:2011; 

✓ I recommend that steps are to be taken for the testing and publication of the 

research results abroad, with the aim of leaving the geographical territories 

of the country from the point of view of the search for a broad discussion on 

the possibilities of the transfer of good practices /benchmarking/ in the 

matter, object of the present dissertation; 

 

 

8. Conclusion with a clearly formulated positive or negative assessment of 

the dissertation work. 

The main conclusion that can be drawn is that the dissertation work "SOCIAL 

ASPECTS AND PREVENTION OF RADICALIZATION AMONG THE ROMA 

IN THE REGIONS OF PAZARDZIK AND PLOVDIV" developed by Daniela 

Dimitrova, has the necessary scientific significance and further develops theoretical 

knowledge and practical experience in the studied issues. 

In general, the content shows that the doctoral student is able to independently 

carry out scientific and practical-applied activities with a high degree of practical 

applicability. 

The formal requirements of the procedure are fully met, and the attached 

documentation of the procedure is complete and complete in a way that facilitates 

the evaluation. 
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The organization and documentation of the procedure, administered by the 

educational institution, fully covers the normative requirements laid down in the 

Bulgarian legislation. 

What has been stated so far gives me reason to accept the dissertation work 

as completed, in accordance with the requirements of the Law on the Development 

of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations to it and the 

internal normative documents of the Higher School of Security and Economics. 

As a member of the scientific jury, I give my positive assessment of the 

dissertation work for the acquisition of the educational and scientific degree 

"doctor" on the topic "SOCIAL ASPECTS AND PREVENTION OF 

RADICALIZATION AMONG THE ROMA IN THE REGIONS OF PAZARDZIK 

AND PLOVDIV", in the field of 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)" of DANIELA DONEVA DIMITROVA. 

12.12.2020 Member of the scientific jury:

          Sofia Prof. Valentin Vasilev, PhD  
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