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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем  

 

Актуалността на темата на дисертационния труд на Теодора Велинова 

Грозданова не предизвиква съмнение. Представената дисертация разглежда 

задълбочено проблем, който  обхваща период от тридесет години - 

динамиката на социалния статус на военнослужещите. Необходимостта от 

подобни трудове е безспорна, особено в контекста на високата 

неопределеност и несигурност на средата за сигурност на Балканите, в 

широкото черноморско пространство и Близкия изток. Това поставя 

военнослужещите във фокуса на общественото мнение. 

 Дисертационният труд създава възможности да бъдат детайлно 

наблюдавани, анализирани и оценявани трансформациите на социалния 

статус на военнослужещите чрез адекватен инструментариум и на тази 

основа да бъдат формулирани предложения за надграждане и 

усъвършенстване на методиката в изследваната област.   

2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

 Научните резултати и приносите на представения дисертационен труд 

представляват иновативен и оригинален принос в науката. Те доказват 

задълбочените теоретични и приложни познания, които притежава автора в 

разглежданата област. 

 Научните приноси са свързани с обогатяване на съществуващите 

теоретични постановки в условията на бългърския преход след 1989. Те се 

базират на широкообхватен практическия инструментариум, който може да 

бъде приложен и към други подобни проблеми.  

 Приносите, които изтъква авторът в автореферата (стр. 37) отразяват 

духа и съдържанието на дисертационния труд и се свеждат в най-общ вид 

до: 



 обобщени са резултатите и са систематизирани знанията относно 

литературни източници свързани с изследване на социалния статус на 

професионалните съсловия в стратификацията на съвременното 

общество;  

 разширено е знанието за използване на основните социологически 

теории за изследване на промените на социалния статус на 

социалните групи в обществото чрез измерване на динамиката и 

очертаване на тенденции в мобилността на статуса за прогнозиране 

на тяхното бъдещо позициониране в стратификационната структура 

на обществото; 

 научно-приложния инструментариум е предназначен за изследване 

на социалния статус чрез разработване на критерии и подбор на 

теоретични и понятийни конструкти за оценка и анализ на 

взаимодействието между социалните групи в обществото; 

 получено е ново знание – измерен е социалният статус на различни 

категории военнослужещи за три времеви отсека чрез оценка на 

позицията на тяхната социална група в социалната стратификация на 

обществото и отчитане на основни фактори на влияние върху 

престижа на военната професия и институция; 

 структурираното знание е доведено до класификация на социалния 

статус на военнослужещите чрез измерими емпирични индикатори и 

теоретични конструкти. 

 Приемам претендираните от автора постижения и приноси, част от 

които имат подчертан практико-приложен ефект. Още повече, че 

резултатите от проведеното изследване могат да служат като инструмент за 

надграждане и усъвършенстване на методиката в изследваната област. 

 

 

 



3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

 Към дата на изготвяне на становището не ми е известно да са 

постъпили сигнали относно плагиатство в дисертационния труд и/или в 

публикациите по него на кандидата от анонимен или директен характер. 

 

4. Критични бележки. 

Нямам критични бележки към докторанта.  

 По мое мнение дисертационният труд демонстрира по убедителен 

начин възможностите на Теодора Велинова Грозданова и е логично да се 

очаква, че тя ще продължи да се занимава с развитие на проблема за 

динамиката на социалния статус на военнослужещите.  

5. Заключение. 

Дисертационният труд на Теодора Велинова Грозданова на 

тема: „Динамика на социалния статус на военнослужещите в периода 

след 1989 г.“ със своя замисъл, реализация, обем, структура, съдържание и 

приноси отговаря изцяло на изискванията на чл.6, ал.3 от Закона за развитие 

на академичния състав в Република България и чл.27, ал.1 и 2 от 

Правилника за прилагането му за придобиване на образователната и научна 

степен “доктор”. 

Дисертационният труд e цялостен и завършен. Представен е в 

необходимия вид и обем. Отличава се с оригиналност и самостоятелност на 

изследването и със значими теоретични и практико-приложни резултати.   

Дисертацията показва, че кандидатът притежава задълбочени 

теоретични знания и опит по съответната специалност и способности за 

самостоятелни научни изследвания.  

 
6. Оценка на дисертационния труд. 

 Горното ми дава пълно основание ясно и еднозначно да дам 

позитивна оценка на представения дисертационен труд на тема 



„Динамика на социалния статус на военнослужещите в периода след 

1989 г.“. Предлагам на членовете на научното жури да присъдят на автора 

Теодора Велинова Грозданова образователната и научна степен 

„ДОКТОР“ в професионално направление „Национална сигурност“ по 

докторантска програма „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство“. 

 

 

Дата: 06.12. 2022 г.                     Изготвил становището: ……….......... 

                (доц. д-р Валентина Хорозова )
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1. Topicality and significance of the developed scientific problem. 

 

 The relevance of the topic of Teodora Velinova Grozdanova's dissertation 

is beyond doubt. The presented dissertation examines in depth a problem that 

covers a period of thirty years - the dynamics of the social status of military 

personnel. The need for such works is indisputable, especially in the context of 

the high uncertainty and insecurity of the security environment in the Balkans, 

the wider Black Sea area and the Middle East. This puts military personnel in the 

spotlight of public opinion. 

 The dissertation work creates opportunities to observe, analyze and 

evaluate in detail the transformations of the social status of military personnel 

through an adequate toolkit and, on this basis, to formulate proposals for 

upgrading and improving the methodology in the researched area. 

 

2.  Evaluation of the scientific results and contributions of the 

dissertation work.  

 

 The scientific results and contributions of the presented dissertation 

represent an innovative and original contribution to science. They prove the in-

depth theoretical and applied knowledge that the author possesses in the field 

under consideration. 

 The scientific contributions are related to enriching the existing theoretical 

positions in the conditions of the Bulgarian transition after 1989. They are based 

on a wide-ranging practical toolkit that can be applied to other similar problems. 

 The contributions that the author points out in the abstract (p. 37) reflect 

the spirit and content of the dissertation work and can be reduced in the most 

general form to: 

 the results are summarized and the knowledge about literary sources 

related to the study of the social status of the professional classes in the 

stratification of modern society is systematized; 



 the knowledge of using the main sociological theories to study changes in 

the social status of social groups in society has been expanded by 

measuring the dynamics and outlining trends in status mobility to predict 

their future positioning in the stratification structure of society; 

 the scientific-applied toolkit is intended for the study of social status 

through the development of criteria and the selection of theoretical and 

conceptual constructs for the assessment and analysis of the interaction 

between social groups in society; 

 new knowledge was obtained - the social status of different categories of 

military personnel was measured for three time periods by assessing the 

position of their social group in the social stratification of society and 

taking into account the main factors influencing the prestige of the military 

profession and institution; 

 structured knowledge has been brought to a classification of the social 

status of military personnel through measurable empirical indicators and 

theoretical constructs. 

 I accept the achievements and contributions claimed by the author, some 

of which have a marked practical-applied effect. Moreover, the results of the 

conducted research can serve as a tool for upgrading and improving the 

methodology in the researched area. 

 

3. Opinion on the presence or absence of plagiarism  
 

 As of the date of preparation of the statement, i am not aware of any reports 

of plagiarism in the dissertation work and/or in the publications of the candidate 

of an anonymous or direct nature. 

 

4. Critical remarks. 

 

 I have no critical remarks about the PhD student.  In my opinion, the 

dissertation convincingly demonstrates the capabilities of Teodora Velinova 



Grozdanova, and it is logical to expect that she will continue to develop the 

problem of the dynamics of the social status of military personnel. 

  

5. Conclusion 

 

 The dissertation work of Teodora Velinova Grozdanova on the topic: 

"Dynamics of the social status of military personnel in the period after 1989" 

with its conception, implementation, volume, structure, content and contributions 

fully meets the requirements of Article 6, Paragraph 3 of the Law for the 

development of the academic staff in the Republic of Bulgaria and art. 27, 

paragraphs 1 and 2 of the Regulations for its application for the acquisition of the 

educational and scientific degree "doctor". 

 The dissertation work is comprehensive and complete. It is presented in the 

required form and volume. It is distinguished by the originality and independence 

of the research and by significant theoretical and practical-applied results. 

 The dissertation shows that the candidate has in-depth theoretical 

knowledge and experience in the relevant specialty and abilities for independent 

scientific research. 

 

6. Assessment of the dissertation work 

 

 On the basis of the above, I give my positive assessment of the presented 

dissertation work on the topic "Dynamics of the social status of military personnel 

in the period after 1989".  I propose to the respected members of the Scientific 

Jury that the author Teodora Velinova Grozdanova be awarded the educational 

and scientific degree DOCTOR in area of higher education 9. Security and 

Defence, professional field 9.1. National Security, doctoral programme 

Organisation and Management Outside the Sphere of Material Production. 

 

06.12.2022    Member of the Jury: 

Sofia                                  Assoc. Prof., PhD                      Valentina HOROZOVA 
 


