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РЕЦЕНЗИЯ 

 
от професор доктор Владко Мичов Иванов 

 

за дисертационен труд на тема: „ДИНАМИКА НА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС НА 

ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В ПЕРИОДА СЛЕД 1989 г.“, представен от Теодора 

Велинова Грозданова за присъждане на образователната и научна степен 

„ДОКТОР“ по Докторска програма „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (Администрация и управление на човешките ресурси 

в сигурността и отбраната)“. 

Основание за изготвяне на рецензията: Заповед № СИ29-РД03-275 от 

02.11.2022 г. на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски”. 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

 

Кандидатът е избрал актуален проблем, който дълго време не е изследван 

системно от науката и не е поставян на общественото внимание. Анализът е 

съдържателен и иновативен – авторът разглежда период от тридесет години, в 

който въоръжените сили претърпяха големи промени. Това доведе до 

трансформация на социалния статус на военнослужещите. Значимостта на 

разработката се повишава от постоянната динамика на този проблем, свързан с 

периодичните икономически сътресения, остаряването на оръжейните системи, 

разпродажбата на собствеността, материално-техническата и мобилизационната 

база на въоръжените сили. Политическата настройка от дълго време изключваше 

войната като средство за решаване на противоречията в Югоидзточна Европа, но 

днес този въпрос е на дневен ред – всички съседни държави граничат с конфликти, 

в които решаващи са субективните фактори. В новото, още неопределено време, 

представената дисертация осветлява важен апект от отбранителната мощ на 
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Република България и е предпоставка за нова, системна политика към 

военнослужещите. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд  

Дисертационният труд е предложен за защита в научна секция 

„Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ към Институт 

„Перспективни изследвания за отбраната“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, 

където кандидатът е асистент от 2019 г. Обемът му е от 207 страници, 

визуализиран с множество таблици, фигури и приложения. Разработката е 

съгласно стандарта, построена е от три логично обвързани части с ясно очертани 

теоретични, аналитични и приложни аспекти. Уводът задава ясна посока и 

широта на изследването. Високото качество на разработката се предпоставя от 

социологическото образование на кандидата, работата в сферата на рекламата, 

мениджмънта, информационната дейност и комуникациите. Активното участие 

в научни форуми, публикациите и изследователската дейност в ИПИО са от 

съществено значение за научното изграждане на асистент Грозданова. Научното 

ръководство е компетентно. 

Кандидатът е изпълнил минималните национални изисквания съгласно 

разпоредбите на чл. 2б от Закона за развитието на академичния състав в 

Република България. 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд.  

Приемам подхода на докторанта в Раздел III на Автореферата, относно 

научните и приложните приноси в дисертационния труд. В настоящата рецензия 

ще визирам същите в няколко основни насоки. 

На първо място, откроявам теоретичната широта, създадена от анализите и 

обобщенията на множество класически и нови концепции и подходи за изследване 

на социалните процеси в обществото. Авторът демонстрира образователна култура 
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и умения за подбор на литературни източници, бази данни и методи за 

операционализация на понятията, описващи статуса на социалните групи като 

градивни елементи на обществената система. Теоретичното дирене довежда до 

системен подход към категорията „социален статус“. Речникът на използваните 

термини (Прил. 2, стр.169) е основа за стандартизиран подход към социалната 

действителност. Последващото аналитично ниво се насочва към предмета на 

изследване и дава представа за мястото на социо-професионалната група на 

военнослужещите в съвремената обществена система. Всичко това е решено 

успешно в Първа глава на разработката, която показва високото образователно и 

методологическо ниво на докторанта.  

Направеното дава възможност да се гради адекватна методика за изследване, 

като се отиде към общите, особените и конкретните характеристики на 

военнослужещите, за да се търсят нови насоки за тяхното развитие. Тоест, от 

теорията (чрез анализ, синтез, класификация и логично разпределение на 

индикаторите) е извлечен научният инструментариум за обработка на масиви от 

данни и превръщането им от данни в информация. В дисертационния труд това е 

осъществено чрез три етапа (предварителен, междинен и същински) на 

социологическо проучване, чрез които е изграден образът на 

социопрофесионалната група на военнослужещите. 

Голям успех на изследването е направената връзка между статута на 

военнослужещите и оценките за обществения престиж на армията и военната 

професия. Институцията е представена чрез редица правни, йерархични, социални 

и функционални характеристики, които задават оценките на военнослужещите. 

Получена е пълна представа за тази сфера от социологическа гледна точка. 

Отделна научно-приложна стойност има измерването и представянето на 

социалния статус на различните категории военнослужещи и тяхното 

позициониране в националната социална стратификация за три периода в рамките 
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на 1990 - 2000 г. Идентифицирани са случайните явления и устойчивите 

показатели. За съжаление, анализът разкрива неблагоприятни тенденции, които 

водят към възприемане на службата във въоръжените сили като носеща 

несигурност и непредсказуемост.  

Заедно с емпиричната проверка на фактите, обобщенията дават ясна визия за 

стратегически институционални корекции, които трябва да започнат от най-

високите нива на управлението. В това отношение препоръчвам на автора да бъде 

по-категоричен в изводите и да адресира проблемите директно, за да не се размива 

отговорността между отговорните фактори, които са задължени да познават и 

оптимизират приоритетите в ежедневието на въоръжените сили.  

Научните и приложните приноси се преплитат логически и се допълват 

взаимно. Това се демонстрира системно и в Трета глава, която дава насоки за 

надграждане на съществуващата методика за анализ на социалния статус на 

военнослужещите. Тоест, достигнато е ново, по-високо ниво на научноприложна 

практика, която дава ход за оптимизиране на подходите към въоръжените сили, 

военнослужещите, управлението на човешките ресурси и средствата за въоръжена 

борба. Важното тук е, че системата от устойчиви и бързо променящи се критерии 

вече е проверена и новата изследователска конструкция (методика) може 

обосновано да насочва управленските решения за издигане на престижа на 

военнослужещите и Българската армия. Сравнимите критерии, лесното 

провеждане на изследванията от подготвени специалисти и продължителните 

периоди на мониторинг повишават достоверността на резултатите. Това е верният 

път за пресичане на хроничните негативни тенденции. 

Горното ми дава основания да заявя, че целта на дисертационния труд е 

постигната. Създадена е пълна, обективна картина за социалния статус на 

военнослужещите, идентифицирани са проблеми, които са резултат от 

тридесетгодишни непоследователни политически, правни, трудово-
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професионални, финансови и социални решения. Очевидно е, че кандидатът 

разбира материята, прилага адекватни научни инструменти и получава обективни 

резултати. Научно-приложните приноси са лично дело на кандидата и обогатяват 

науката. 

4. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

Кандидатът е посочил три публикации, които са свързани с темата и 

свидетелстват за професионално и научно израстване. Публикувани са в 

авторитетни издания. Специално отбелязвам, че докторантът е участвал в сериозни 

проучвания сред военнослужещите от Българската армия след 2000-та година и 

има множество значими публикации – самостоятелно и в съавторство. 

5. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

Кандидатът е завършил престижни учебни заведения и от дълги години 

работи в сферата на социологията, участва в изследователски екипи и се 

усъвършенства. Всичко това му позволява да подбира, класифицира и използва 

голям обем от източници. Компетентното научно ръководство и влиянието на 

професионалното обкръжение също са факт. Използваната българска и 

чуждоезикова литература, са напълно достатъчни (общо 91 източника). 

Препоръчвам да се използват повече правни актове и образци в съседни държави, 

свързани със сигурността, армията и статута на военнослужещите. Цитирането е 

стандартно и компетентно, личните приноси са откроени коректно. Познанието е 

плод на задълбочена подготовка. 

6. Оценка за автореферата  

Представеният Автореферат е с обем от 33 стр. Разработен е в съответствие 

с академичните стандарти и отразява композицията, съдържанието и приноса на 

кандидата в дисертационния труд. 
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7. Критични бележки  

Дисертационният труд е завършен продукт с ясно дефинирани и постигнати 

цели. Независимо от това в познавателно отношение възникват дискусионни 

проблеми. На първо място предлагам на автора да се задълбочи в причините за 

падането на социалния престиж на военнослужещите и армейската институция 

след 1990 г. Според мен, социологическите подходи на този етап прекалено 

фаворизират „социалното неравенство като фундамент на социалната 

стратификация, формирана върху неравнопоставеността“. Повечето днешни 

анализи избягват категориите морал, дълг, жертвототовност, които са неизменни 

градивни компоненти на личността и армейския екип. Точно това наблюдаваме в 

конфликтите около България - представителите на богатите прослойки използват 

националния потенциал в периоди на мир и емигрират, откупват се и се 

дистанцират от въоръжената защита, когато заплахите ескалират. Национално-

освободштелните борби и войни на България са водени се ентусиазма на всички 

прослойки, студентите са се завръщали от чужбина, Възраждането пламва сред 

заможната част от обществото. В крайна сметка победите се коват от тези, които 

отстояват бойния фронт, а не от тези, които живеят в охолство и заменят 

нравствените категории с пари, като показател за оценка. 

Второ, как трябва да се нарича днес общността на българските 

военнослужещи – каста, интелигенция, прослойка, социална група, професия?  

И последно, въпреки политическите и социалните разделения сред нацията, 

как армията може да се слее с българския народ, за да можем да говорим за 

монолитна национална сигурност и военна мощ? 

Поставям тези въпроси в контекста на научната дискусия, защото 

докторантът показва, че има капацитета да обогати методиката на бъдещите 
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изследвания с повече морални критерии и да е полезен на институциите, които 

съвкупно представляват държавата. 

8. Оценка на дисертационния труд  

 

Окончателната ми оценка на дисертационния труд е определено позитивна. 

Пред нас е анализ, който дава много отговори за тридесет годишния път след 1990 

г. Той е база да сравнение с периода на социализма, военно-политическия подем 

по време на войните и ентусиазма след Освобождението. Постигната е важна 

научна и приложна цел – националните институции имат представа за статуса на 

военнослужещите и престижа на военната професия в един несигурен период за 

Югоизточна Европа. 

Дисертационният труд и процедурата отговарят на изискванията на ЗРАСРБ 

и Правилника за неговото приложение за получаване на образователна и научна 

степен “доктор”. 

Горното ми дава пълно основание ясно и еднозначно да дам положителна 

оценка на представения дисертационен труд на тема: „ДИНАМИКА НА 

СОЦИАЛНИЯ СТАТУС НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В ПЕРИОДА СЛЕД 1989 г.“ 

и предлагам на уважаемото жури да гласува за присъждане на образователната и 

научна степен „ДОКТОР“ по Докторска програма по научна специалност: 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство 

(Администрация и управление на човешките ресурси в сигурността и отбраната)“ 

на Теодора Велинова Грозданова 

 

21.11.2022  г.                                          ИЗГОТВИЛ РЕЦЕНЗИЯТА:  

София 

                                            (проф. д-р Владко Иванов) 
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R E C E N Z I A 

 

by professor doctor Vladko Michov Ivanov 

 

for a dissertation on the topic: „DYNAMICS OF THE SOCIAL STATUS OF 

MILITARY PERSONNEL IN THE PERIOD AFTER 1989“, 

 

presented by Teodora Velinova Grozdanova for awarding 

the educational and scientific degree „DOCTOR“ in the Doctoral program 

„Organization and Management outside the sphere of material production 

(Administration and security and defense human resource management)“. 

 

Basis for preparing the review: Order No. SI29-RD03-275 dated 02.11.2022 of the 

Head of the Military Academy „G. S. Rakovski“ 

 

 

 

1. Relevance and significance of the developed scientific problem 

The candidate has chosen an actual problem that has not been systematically 

studied by science for a long time and has not been brought to public attention. The 

analysis is substantive and innovative - the author examines a period of thirty years in 

which the armed forces underwent major changes. This led to a transformation of the 

social status of military personnel. The significance of the development is increased by 

the constant dynamics of this problem associated with periodic economic shocks, the 

obsolescence of weapon systems, the sale of property, the material and technical and 

mobilization base of the armed forces. The political setup for a long time ruled out war 

as a means of resolving the contradictions in Southeast Europe, but today this issue is on 

the agenda - all neighboring countries are bordering on conflicts in which subjective 

factors are decisive. In the new, as yet undefined time, the presented dissertation sheds 
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light on an important aspect of the defense power of the Republic of Bulgaria and is a 

prerequisite for a new, systematic policy towards military personnel. 

2. General characteristics and structure of the dissertation work 

The dissertation work has been proposed for defense in the scientific section 

„Strategic Security and Defense Studies“ at the „Perspective Defense Studies“ Institute 

of the Military Academy „G. S. Rakovski“, where the candidate has been an assistant 

since 2019. Its volume is 207 pages, illustrated with numerous tables, figures and 

appendices. The development is according to the standard, it is built from three logically 

connected parts with clearly defined theoretical, analytical and applied aspects. The 

introduction sets a clear direction and scope of the study. The high quality of the 

development is presupposed by the candidate's sociological education; work in the field 

of advertising, management, information activity and communications. Active 

participation in scientific forums, publications and research activity in DARI are essential 

for the scientific development of Assistant Professor Grozdanova. Scientific guidance is 

competent. 

The candidate has fulfilled the minimum national requirements according to the 

provisions of Art. 2b of the Law on the Development of the Academic Staff in the 

Republic of Bulgaria. 

 

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

dissertation work. 

I accept the approach of the doctoral student in Section III of the Abstract, 

regarding the scientific and applied contributions in the dissertation work. In the present 

review, I will refer to the same in several main directions. 

First of all, I highlight the theoretical breadth created by the analysеs and 

generalizations of many classic and new concepts and approaches to the study of social 

processes in society. The author demonstrates educational culture and skills for the 
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selection of literary sources, databases and methods of operationalization of concepts 

describing the status of social groups as building blocks of the social system. Theoretical 

digging leads to a systematic approach to the category of „social status“. The dictionary 

of used terms (Appendix 2, p.169) is the basis for a standardized approach to social 

reality. The following analytical level focuses on the subject of research and gives an idea 

of the place of the socio-professional group of military personnel in the modern social 

system. All this was successfully solved in the First Chapter of the development, which 

shows the high educational and methodological level of the doctoral student. 

What has been done makes it possible to build an adequate methodology for 

research, going to the general, special and specific characteristics of military personnel, 

in order to look for new directions for their development. That is, from the theory 

(through analysis, synthesis, classification and logical distribution of indicators) the 

scientific toolkit for processing arrays of data and turning them from data into information 

is derived. In the dissertation, this was done through three stages (preliminary, 

intermediate and actual) of sociological research, through which the image of the socio-

professional group of military personnel was built. 

A major success of the research is the connection made between the status of 

military personnel and the evaluations of the public prestige of the army and the military 

profession. The institution is represented by a number of legal, hierarchical, social and 

functional characteristics that determine the evaluations of military personnel. A 

complete picture of this sphere from a sociological point of view is obtained. 

The measurement and presentation of the social status of the various categories of 

servicemen and their positioning in the national social stratification for three periods 

within 1990 - 2000 has a separate scientific and applied value. The random phenomena 

and sustainable indicators have been identified. Unfortunately, the analysis reveals 

unfavorable trends that lead to the perception of service in the armed forces as carrying 

uncertainty and unpredictability. 
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Along with the empirical fact-checking, the summaries provide a clear vision of 

strategic institutional adjustments that must begin at the highest levels of government. In 

this regard, I recommend the author to be more categorical in the conclusions and to 

address the problems directly, so as not to blur the responsibility between the responsible 

factors who are obliged to know and optimize the priorities in the daily life of the armed 

forces. 

Scientific and applied contributions are logically intertwined and complement each 

other. This is systematically demonstrated in Chapter Three, which provides guidelines 

for upgrading the existing methodology for analyzing the social status of military 

personnel. That is, a new, higher level of scientific applied practice has been reached, 

which gives rise to the optimization of approaches to the armed forces, servicemen, 

human resource management and the means of armed struggle. The important thing here 

is that the system of stable and rapidly changing criteria has already been verified and the 

new research construct (methodology) can reasonably guide management decisions to 

raise the prestige of the military personnel and the Bulgarian Army. The comparable 

criteria, the easy conduct of the research by trained specialists and the long periods of 

monitoring increase the reliability of the results. This is the right way to cross chronic 

negative tendencies. 

The above gives me grounds to state that the aim of the dissertation work has been 

achieved. A complete, objective picture of the social status of servicemen has been 

created, problems have been identified that are the result of thirty years of inconsistent 

political, legal, labor-professional, financial and social decisions. It is obvious that the 

candidate understands the subject matter, applies adequate scientific tools and obtains 

objective results. Scientific and applied contributions are the personal work of the 

candidate and enrich science. 

 

4. Evaluation of dissertation publications and authorship 
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The candidate has indicated three publications that are related to the topic and 

testify to professional and scientific growth. They have been published in authoritative 

publications. I especially note that the doctoral student participated in serious studies 

among the military personnel of the Bulgarian Army after the year 2000 and has 

numerous significant publications – independently and in co-authorship. 

 

5. Literary awareness and competence of the doctoral student 

The candidate has graduated from prestigious educational institutions and has been 

working in the field of sociology for many years, participating in research teams and 

improving himself. All this allows him to select, classify and use a large volume of 

sources. Competent scientific leadership and the influence of the professional 

environment are also a fact. The Bulgarian and foreign language literature used are 

completely sufficient (a total of 91 sources). I recommend using more legal acts and 

models in neighboring countries related to security, the army and the status of 

servicemen. Citation is standard and competent, personal contributions are highlighted 

correctly. Knowledge is the result of thorough preparation. 

 

6. Evaluation of the autoref 

The presented Abstract has a volume of 33 pages. It has been developed in 

accordance with academic standards and reflects the composition, content and 

contribution of the candidate in the dissertation work. 

 

7. Critical Notes 

The dissertation is a finished product with clearly defined and achieved goals. 

Nevertheless, cognitively, discussion problems arise. First of all, I suggest the author to 

delve deeper into the reasons for the fall in the social prestige of the military and the army 

institution after 1990. In my opinion, sociological approaches at this stage excessively 
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favor „social inequality as the foundation of social stratification formed on inequality“. 

Most analysis today avoids the categories of morality, duty, sacrifice, which are 

invariable building blocks of the individual and the army team. This is exactly what we 

observe in the conflicts around Bulgaria - the representatives of the rich strata use the 

national potential in periods of peace and emigrate, buy off and distance themselves from 

armed protection when threats escalate.  

The national liberation struggles and wars of Bulgaria were fought with the 

enthusiasm of all strata, the students returned from abroad, the Renaissance blazed among 

the wealthy part of the society. After all, victories are forged by those who defend the 

battlefront, not by those who live in affluence and replace moral categories with money 

as a metric of evaluation. 

Second, what should the community of Bulgarian military personnel be called 

today - caste, intelligentsia, stratum, social group, profession? 

Finally, despite the political and social divisions among the nation, how can the 

army merge with the Bulgarian people so that we can talk about monolithic national 

security and military power? 

I raise these questions in the context of scholarly discussion because the PhD 

student shows that he has the capacity to enrich the methodology of future research with 

more moral criteria and to be useful to the institutions that collectively represent the state. 

8. Evaluation of the dissertation work 

My final assessment of the dissertation work is definitely positive. Before us is an 

analysis that gives many answers about the thirty-year journey after 1990. It is a basis for 

comparison with the period of socialism, the military-political upsurge during the wars 

and the enthusiasm after the Liberation. An important scientific and applied goal has been 

achieved – national institutions have an idea of the status of military personnel and the 

prestige of the military profession in an uncertain period for Southeast Europe. 
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The dissertation work and the procedure meet the requirements of the Law for the 

Development of the Academic Staff and the Regulations for its application for obtaining 

the educational and scientific degree „doctor“. 

The above gives me full reason to clearly and unequivocally give a positive 

assessment to the presented dissertation work on the topic: „DYNAMICS OF THE 

SOCIAL STATUS OF MILITARY SERVANTS IN THE PERIOD AFTER 1989“. I 

propose to the esteemed jury to vote for awarding the educational and scientific degree 

„DOCTOR“ on Doctoral program in scientific specialty: „Organization and management 

outside the sphere of material production (Administration and management of human 

resources in security and defense)“ by Teodora Velinova Grozdanova. 

 

21.11.2022     PREPARED THE REVIEW: 

Sofia 

(Prof. Dr. Vladko Ivanov) 

 


