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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Станимир Петров Илиев 

доцент от професионално направление „Национална сигурност”  в Академията 

на МВР , член на научно жури, определен със заповед № СИ29-РД03-

275/02.11.2022 г., във връзка с публичната защита на дисертационен труд на 

тема: „Динамика на социалния статус на военнослужещите в периода след 1989 

г.“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по област на 

висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. 

„Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън 

сферата на материалното производство (Администрация и управление на 

човешките ресурси в сигурността и отбраната)“ във Военна академия „Г. С. 

Раковски“. 

 

1. Предмет на рецензиране и биографични данни за кандидата 

Определен съм за член в научно жури със заповед № СИ29-РД03-275/02.11.2022 

г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ във връзка с откритата процедура 

за публична защита на дисертационен труд с автор г-жа Теодора Велинова Грозданова, 

докторант на самостоятелна подготовка към научна секция „Стратегически 

изследвания на сигурността и отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за 

отбраната“ на Военна академия. Темата на дисертационния труд „Динамика на 

социалния статус на военнослужещите в периода след 1989 г.“ е 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 (Администрация и управление на човешките ресурси в 

сигурността и отбраната)“.  

 Теодора Грозданова е завършила магистратура в СУ „Св. Климент Охридски“ 

през 2000 г. с квалификация „магистър по социология“. През 2007 г. завършва 

магистратура и във ВА “Г. С. Раковски” с квалификация „Магистър по национална 

сигурност и отбрана“. 

Дисертационния труд реално се явява естествено продължение на 

образователната и изследователска дейност на докторанта.  

 Госпожа Грозданова започва работа в Министерство на отбраната през 2001 г., 

където последователно заема различни позиции, за да достигне до Главен експерт в 
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дирекция „Информационна дейност”,ИА „ВКИ“. През 2017 г. е назначена за „асистент 

в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“, ИПИО, ВА 

„Г. С. Раковски“.  

Следва да се подчертае и опита и в преподавателската дейност и участието и в 

редица научноизследователски и образователни проекти свързани с предмета на 

изследване. Преподавателска дейност е упражнявала във ВА „Г. С. Раковски“ като 

асистент, където успешно изнася лекции и семинари по учебните дисциплини 

“Проучване на общественото мнение“ в магистърска програма „Публични 

комуникации в сигурността и отбраната“ и „Организация и провеждане на емпирични 

изследвания в сигурността и отбраната“ 

Кандидатът за „доктор“ е регистриран в Регистър за академични длъжности и 

дисертации към НАЦИД, от където е видно и списък от осем  публикации на автора и в 

съавторство.  

 

2. Актуалност и обща характеристика на дисертационния труд 

Актуалността на дисертационния труд се обуславя от настъпилите дълбоки 

промени в българското общество след 1989 г., предизвикали съществена 

трансформация на ролята на военнослужещите от Българската армия в социалната 

структура и общественото значение на военната професия.  

 Представената за рецензия дисертация има характеристиките на самостоятелно 

изследване и трайно присъствие на критично и задълбочено мислене. Състои се от 

увод, три глави, общи изводи, заключение, библиография и приложения развити на 206 

машинописни страници съгласно стандарта БДС ISO 7144. Изключително добро 

впечатление правят използваните методи при изследването. Професионалният опит на 

Теодора Грозданова в областта на научноизследователската дейност е видим в 

дисертацията, където умело е използвала за набиране на емпиричната информация 

необходима за изследваната проблематика. Индивидуалният почерк, опита и стремежа 

да бъде полезна за обществото в значителна степен са допринесли за изключителната 

разработка на дисертационното изследване от г-жа Грозданова.  

 Дисертантът е направил впечатляващо въведение в темата, като ни насочва за 

обсега на изследване на темата и правилно е формулирал предмета  и обекта на 

разработката.  

Положително впечатление прави това, че в края на дисертацията, авторът е 

извел редица предложения.  
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Първа глава на дисертационното изследване, озаглавена „Подходи към 

изследване на статуса на социални групи в обществото“, е с обем от 57 

машинописни страници. В тази част от дисертационното изследване, автора разглежда 

теоретичните основи в стратификацията и въобще основните понятия за изграждане на 

модел за изследване на военнослужещите от Българската армия. Въпросите свързани с 

изследване на социалният статус на военнослужещите от Българската армия, са 

изследвани от редица автори по военна социология. В подготвителния етап на 

дисертационното изследване, автора установява наличие на данни от няколко 

конкретни изследвания на социалния статус на военнослужещите. При техния преглед 

на резултатите от реализираните изследвания разкрива солидна научно-теоретична 

основа в изследванията, но и отчита непълноти и различия при измерването 

характеристиките на тази социална категория. 

 При изясняване на понятието стратификация, следва да се вземе в предвид, че 

освен в геологията, както посочва автора, терминът се използва и в ботаническата 

наука или фитологията. Авторът извежда понятието социална стратификация, на базата 

на многообразните определения в теорията относно понятието. 

При представянето на класическите концепции в т. 1.2. за социалната 

стратификация, автора ги разглежда в двете основни направления функционалистко и 

конфликтно. И според двете направления неравенство съществува във всички 

общества. Разгледани са различни класически концепции за социалната стратификация, 

на социологическата концепция на П. Сорокин, класическата концепция на М. Вебер, 

К. Маркс, В. Парето и др, както и модерните концепции на Г. Зимел. На базата на тези 

две основни теоретични направления се оформя общата концепция за социалната 

стратификация, като впоследствие възникват множество теоретико-методологични 

подходи за интерпретация и изследване на причините за социалното неравенство и 

разслояването на обществото. Социалната кохезия също е разгледана в контекста на 

стратификацията. 

 По-нататък в изследването успешно са разгледани модерни и съвременни 

концепции за т.нар. „L-модел“ на Т. Колоши и концептуалната триада „хабитус-

капитал-поле“ на П. Бурдийо и многомерното изследване на социалната структура на 

Дж. Голдторп. 

 В т. 1.5. „Система на социалната стратификация – основни теоретични понятия“, 

автора последователно и задълбочено изяснява и понятията „социален слой“ и 

„социална група“ в основата на схващанията на Н. Тилкиджиев, който предлага 
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примерен модел на методология за провеждане на класификацията, поради което, 

според автора може методологически да се надгражда и емпирично изследване за 

социалния статус. 

 На базата на изяснения понятиен апарат, автора извежда основни и специфични 

характеристики за последващо разработване на използваната методика от емпирични 

индикатори, която се явява и основа на изследването на промените в статуса на 

военнослужещите в продължителен период от време. Следствие е изготвена методика 

за изследване на социалния статус на военнослужещите. Емпиричната база за анализ е 

изградена върху резултати от комплексно прилагане на качествени и количествени 

изследвания като, някои от тях са разработени и проведени с лично участие на автора 

на дисертационния труд. 

 С изразеното в Първа глава, автора успешно е изпълнил първите две основни 

задачи за провеждане на дисертационното изследване, дефинирани и в уводната част на 

разработката. 

Във Втора глава, „Анализ на социалния статус на военнослужещите от 

българската армия“, е извършен задълбочен анализ на социалния статус на 

военнослужещите като социопрофесионална група с използване на извлечени 

статистически данни от архивни единици и резултати от емпирични социологически 

изследвания, проведени от Министерството на отбраната. 

Времевия обхват на изследването е обособен на три периоди, чрез времево 

класифициране на тематично реализираните емпирични социологически изследвания и 

архивни единици. 

Първи период: 1990 – 2000 г. (в социален контекст – от началото на 90-те години 

непрекъснат процес на съкращаване на офицерски състав по политически причини). 

Втори период: 2001 – 2010 г. (в социален контекст – членството на страната ни в 

НАТО, трансформация на Българската армия с оглед новите предизвикателства в 

областта на сигурността и отбраната). 

Трети период: 2011 – 2021 г. (след трансформационен период на Българската 

армия). 

Първият период е представен в т. 2.1. „Социален статус на българските 

военнослужещи в периода 1990-2000 г.“ Изследванията и изводите, които прави автора 

показват, че тоталитарната държава поддържа висок статус на военнослужещите в 

обществото до 1989 г. чрез различни социални и компенсаторни механизми, с 

промяната на социално-икономическите условия. На преден план е изведена промяната 
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на политическата ориентация на страната за членство в евроатлантическите структури 

за колективна отбрана, която се съпровожда от реформи за намаляване числеността и 

повишаване на боеспособността на армията чрез придобиване на адекватни 

отбранителни способности. 

В Емпиричната база данни за анализ се откриват някои оценки на 

военнослужещите, които установяват начало на тенденция на влошаване на техния 

социален статус. Тенденция към сериозно снижаване на обществения престиж на 

военната професия започва да се оформя в средата на периода (1995 г.). 

Изследванията на втория период обхваща началото на периода, който се 

характеризира с изпълнението в МО на План 2004 за реформи в армията. Поетапно се 

съкращава личен състав, закриват се и се предислоцират поделения, извършват се 

кадрови промени, с непрекъснати изменения в изискванията за заемане на 

длъжностите. Бюджетът на армията не позволява нормалното поддържане на бойната 

техника и въоръжението, а липсата на средства не предоставя големи възможности.  

Според автора съкращаването на разходите за отбрана и политическата амбиция 

за изграждане на оперативна, боеспособна и високомотивирана армия в състояние да 

изпълнява задачи в НАТО извежда необходимостта от професионализация на 

Българската армия.  

Пътят към НАТО поражда у военнослужещите очаквания за изравняване на 

техния статус с техните колеги от страните-членки на НАТО. 

 Изследванията в т. 2.3. „Социалният статус на българските военнослужещи в 

периода 2011-2021 г.“ са базирани и на информация от реализирани в онзи период вече 

шест представителни емпирични социологически проучвания от Института за 

перспективни изследвания за отбраната (ИПИО) на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Извлечените статистически резултати по представените критерии и емпирични 

индикатори са предоставили възможност на автора за проследяване на тенденциите в 

нивата на социалните позиции на военнослужещите. 

В заключителната част от направения социологически анализ на социалния 

статус на военнослужещите и престижа на Българската армия, авторът успешно е 

изпълнил и третата научноизследователска задача на дисертационния труд. Резултатите 

потвърждават поставената работна хипотеза, според която изследването на динамиката 

на социалния статус на военнослужещите чрез проявите на мобилност и промяна в 

трудово-професионалните, икономическите, имуществените и социалногруповите 

емпирични параметри на статуса позволява измерване на мястото на военната професия 
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в съвременното българско общество и набелязване на мерки за повишаване на нейната 

престижност. 

Трета глава: „Усъвършенстване на инструментариума за изследване 

динамиката на социалния статус и направления за подобряване на социалната 

политика на министерството на отбраната“, представлява естествено и последващо 

продължение на базата на вече извлечените резултати от Емпиричната база за анализ, 

възможност за тяхното сравнение както по отделните критерии на статуса и отчитане 

на динамика, така и на прилагания методологически инструментариум. Това позволява 

усъвършенстване на методиката с цел по-пълно и по-достоверно изследване на тази 

социална категория. Използван е сравнителен анализ на научноприложния 

инструментариум за изследване на социалния статус на военнослужещите.  

 Тази част от дисертационното изследване е преобладаващо с практико-

приложни характеристики. Изготвена е нова методика за проучване на социалния 

статус на военнослужещите от Българската армия, както са направени и предложения 

за усъвършенстване на социалната политика на Министерството на отбраната за 

повишаване на социалния статус на военнослужещите.  

 

 3. Основни приноси (научни и научно-приложни) и резултати:  

характеристика и оценка 

 Теодора Грозданова проявява необходимите качества като изследовател и 

експерт. Основната част от нейните научни и научно-приложни изследвания, 

проучвания и интереси са посветени на проблемите свързани с ролята и престижа на 

военнослужещите и професията на военен в БА. В търсене на нови модели за 

социологически изследвания, автора представя реална „снимка“ на социалният статус 

на българските военнослужещии, както и прави предложения относно въпросите и 

проблемите свързани със заемането на достойна роля на военната професия сред 

обществото. Дисертационния труд и депозираните научни публикации свързани с него 

могат да бъдат отнесени към професионално направление „Национална сигурност“ с 

определени приноси свързани с: 

- Направен е преглед и анализ на водещите теоретични схващания и доктрини в 

сферите на социологическите проучвания в сигурността с цел изясняване на същността 

и видовете рискове, заплахи и проблеми в териториален аспект за националната 

сигурност както във външен, така и във вътрешен план, отчитайки ролята на 

военнослужещите от БА. 
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- Изготвен е сравнителен анализ на научноприложния инструментариум за 

изследване на социалния статус на военнослужещите. 

- Изготвен е актуален анализ на социалният статус на българските 

военнослужещи в периода след 1989 г. до 2021 г. 

- Изготвена е Методика за анализ на социалния статус на военнослужещите и 

Класификация на основните параметри на социалния статус на военнослужещите. 

Разработването на методиката се базира на теоретични подходи и концепции, както и с 

подбор и идентификация на източници на информация и документи. За целта е 

извършена класификация на наличните източници на информация, съобразно 

заложените в концептуалната рамка на изследването признаци и индикатори на 

информацията. 

Бих си позволил да обърна на вниманието на членовете на научното жури върху 

достойнствата на дисертационния труд на Теодора Грозданова на тема: „Динамика на 

социалния статус на военнослужещите в периода след 1989 г.“, като бих отбелязал, че 

това е теоретичният труд, който свидетелства за задълбочаване на научните и търсения.  

 

4. Критични бележки и препоръки 

 Към автора най-добронамерено биха могли да бъдат направени и някои бележки 

и препоръки без това да намалява научната стойност на дисертационния труд, а 

именно: 

1. Препоръчвам на автора да продължи да изследва проблемите свързани с 

ролята на военнослужещите от Българската армия в социалната структура и 

общественото значение на военната професия и постоянно да актуализира своите 

лекции и публикации.  

 2. Резултатите от дисертационният труд да бъдат предоставени в дирекция 

„Управление на човешките ресурси в отбраната“ и дирекция „Социална политика и 

военно-патриотично възпитание“ в Министерството на отбраната.  

 3. В библиографията не са отразени автори, цитирани в дисертацията. 

Впечатление прави също, че първите цитирани автори в дисертационното изследване са 

чужди автори, предимно руски, а чак на позиция № 11 е цитиран български автор, като 

впечатление прави и нецитирането на научния ръководител на дисертанта. Следвайки 

етичните правила на етиката при научните изследвания, препоръчвам на автора за в 

бъдеще да се съобрази с тези правила, които макар и незадължителни имат морално 

изражение към академичната общност в образователната среда на автора. 
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 4. Препоръчвам на автора да прецизира анкетната карта за изследване на 

социалния статус на военнослужещите от българската армия (приложение 3). Считам, 

че същата е многообхватна и в някой аспекти би затруднила анкетираните. Също 

анкетната карта следва да съдържа инструкция към анкетираните. 

 5. На следващо място бих препоръчал повече критика към авторите посветени на 

проблема, както и по-твърдото отстояване и налагане на собственото мнение. 

 Направените бележки и препоръки по никакъв начин не влияят върху общото ми 

положително впечатление от представената за рецензиране дисертация.   

 

 5. Заключение 

 Въз основа на горенаписаното и като имам в предвид правно определените 

критерии и показатели за заемане на образователната и научна степен „доктор”, си 

позволявам да направя следното заключение: 

 Представеният дисертационен труд с автор Теодора Грозданова съдържа научни 

и научно-приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката и 

отговаря напълно на условията и изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България и Правилника за неговото прилагане.  

 Във връзка с гореизложеното давам положителна оценка и съответно препоръка 

към научното жури в тази насока и да гласува за присъждане на ОНС „доктор“ на 

Теодора Грозданова 

 

Дал становището: 

 

Доц. д-р Станимир Илиев  

07.12.2022 г. 

София 
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OPINION 

 

by Associate Professor Stanimir Petrov Iliev, PhD 

associate professor in the professional field "National Security" at the Academy of the 

Ministry of the Interior, member of a scientific jury, appointed by order No. SI29-

RD03-275/02.11.2022, in connection with the public defense of a dissertation work on 

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

for the acquisition of the educational and scientific degree "doctor" by 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 (Administration and management of human resources in security and 

defense)" at the Military Academy "G. S. Rakovski". 

 

1. Review subject and candidate biographical data 

I have been appointed as a member of the scientific jury by order No. SI29-RD03-

275/02.11.2022 of the head of the Military Academy "G. S. Rakovski" in connection with the 

open procedure for the public defense of the dissertation work with the author Mrs. Teodora 

Velinova Grozdanova, a doctoral student in self-study at the scientific section "Strategic 

security and defense studies" of the Institute "Perspective Defense Studies" of the Military 

Academy . The topic of the dissertation work "Dynamics of the social status of military 

personnel in the period after 1989" is in the field of higher education 9. "Security and 

defense", professional direction 9.1. "National Security", scientific specialist "Organization 

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

of human resources in security and defense)". 

Teodora Grozdanova completed her master's degree at SU "St. Kliment Ohridski" in 

2000 with the qualification "Master of Sociology". In 2007, he completed his master's degree 

at the "G. S. Rakovski" with the qualification "Master of National Security and Defense". 

The dissertation is actually a natural continuation of the doctoral student's educational 

and research activities. 

Mrs. Grozdanova started working at the Ministry of Defense in 2001, where she 

successively held various positions, reaching the position of Chief Expert in the Directorate 

"Information Activity", IA "VKI". In 2017, she was appointed "assistant in the scientific 

section "Strategic studies of security and defense", IPIO, BA "G. S. Rakovski". 
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Experience in teaching and participation in a number of research and educational 

projects related to the subject of the study should also be emphasized. She worked as a teacher 

at the BA "G. S. Rakovski" as an assistant, where he successfully delivers lectures and 

seminars on the subjects "Public Opinion Research" in the master's program "Public 

Communications in Security and Defense" and "Organization and Conduct of Empirical 

Research in Security and Defense" 

The "PhD" candidate is registered in the Register of Academic Positions and 

Dissertations, from which a list of 8 publications by the author and co-authors is also visible. 

 

2. Actuality and general characteristics of the dissertation work 

The relevance of the dissertation work is determined by the profound changes that 

occurred in Bulgarian society after 1989, which caused a significant transformation of the role 

of the military personnel of the Bulgarian Army in the social structure and public importance 

of the military profession. 

The dissertation submitted for review has the characteristics of independent research 

and a sustained presence of critical and in-depth thinking. It consists of an introduction, three 

chapters, general conclusions, conclusion, bibliography and appendices developed on 206 

typewritten pages according to the BDS ISO 7144 standard. The methods used in the research 

make an extremely good impression. The professional experience of Teodora Grozdanova in 

the field of scientific research activity is visible in the dissertation, where she skillfully used 

to collect the empirical information necessary for the researched issues. The individual 

handwriting, the experience and the desire to be useful to the society have significantly 

contributed to the exceptional development of the dissertation research by Mrs. Grozdanova. 

The dissertation has made an impressive introduction to the topic, guiding us to the 

scope of research on the topic and has correctly formulated the subject and object of the 

development. 

A positive impression is made by the fact that at the end of the dissertation, the author 

has made a number of proposals. 

The first chapter of the dissertation study, entitled "Approaches to the Study of the 

Status of Social Groups in Society", is 57 typewritten pages long. In this part of the 

dissertation research, the author examines the theoretical foundations in stratification and in 

general the basic concepts for building a model for the study of military personnel from the 

Bulgarian Army. The questions related to the study of the social status of the servicemen of 

the Bulgarian army have been studied by a number of authors in military sociology. In the 
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preparatory stage of the dissertation research, the author establishes the availability of data 

from several specific studies of the social status of military personnel. In their review of the 

results of the conducted research, it reveals a solid scientific-theoretical basis in the research, 

but also takes into account imperfections and differences in measuring the characteristics of 

this social category. 

When clarifying the concept of stratification, it should be taken into account that, in 

addition to geology, as the author points out, the term is also used in botanical science or 

phytology. The author derives the concept of social stratification, based on the various 

definitions in the theory regarding the concept. 

When presenting the classical concepts in item 1.2. for social stratification, the author 

considers them in two main directions: functionalist and conflictual. According to both 

strands, inequality exists in all societies. Various classic concepts of social stratification, the 

sociological concept of P. Sorokin, the classic concept of M. Weber, K. Marx, V. Pareto, etc., 

as well as the modern concepts of G. Simmel, are examined. On the basis of these two main 

theoretical directions, the general concept of social stratification was formed, and 

subsequently numerous theoretical-methodological approaches for interpretation and research 

of the causes of social inequality and the stratification of society arose. Social cohesion is also 

considered in the context of stratification. 

Further in the study, modern and contemporary concepts of the so-called "L-model" by 

T. Koloshi and the conceptual triad "habitus-capital-field" by P. Bourdieu and the 

multidimensional study of social structure by J. Goldthorpe.  

In item 1.5. "System of social stratification - basic theoretical concepts", the author 

consistently and thoroughly clarifies the concepts of "social layer" and "social group" at the 

basis of the concepts of N. Tilkidzhiev, who offers an exemplary model of methodology for 

carrying out the classification, therefore, according to the author, empirical research on social 

status can also be methodologically built upon. 

On the basis of the clarified conceptual apparatus, the author derives basic and specific 

characteristics for subsequent development of the used methodology of empirical indicators, 

which is also the basis of the study of changes in the status of military personnel over a long 

period of time. As a result, a methodology was prepared for the study of the social status of 

military personnel. The empirical base for analysis is built on the results of a complex 

application of qualitative and quantitative research, some of which were developed and 

conducted with the personal participation of the author of the dissertation. 
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With what was expressed in the First Chapter, the author has successfully fulfilled the 

first two main tasks for conducting the dissertation research, defined in the introductory part 

of the development. 

In Chapter Two, "Analysis of the Social Status of Servicemen of the Bulgarian 

Army", an in-depth analysis of the social status of servicemen as a socio-professional group 

was carried out using statistical data extracted from archival units and results of empirical 

sociological research conducted by the Ministry of Defense. 

The time scope of the study is divided into three periods, by temporal classification of 

thematically realized empirical sociological studies and archival units. 

First period: 1990 - 2000 (in a social context - since the beginning of the 90s, a 

continuous process of reducing the number of officers for political reasons). 

Second period: 2001 - 2010 (in a social context - our country's membership in NATO, 

transformation of the Bulgarian Army in view of the new challenges in the field of security 

and defense). 

Third period: 2011 – 2021 (after the transformation period of the Bulgarian Army). 

The first period is presented in item 2.1. "Social status of Bulgarian military personnel 

in the period 1990-2000" The research and conclusions drawn by the author show that the 

totalitarian state maintained a high status of military personnel in society until 1989 through 

various social and compensatory mechanisms, with the change of socio-economic conditions. 

The change of the country's political orientation towards membership in the Euro-Atlantic 

structures for collective defense is brought to the fore, which is accompanied by reforms to 

reduce the number and increase the combat capability of the army by acquiring adequate 

defense capabilities. 

In the Empirical Database for Analysis, some assessments of servicemen are found, 

which establish the beginning of a trend of deterioration in their social status. A trend towards 

a serious decrease in the public prestige of the military profession began to take shape in the 

middle of the period (1995). 

The research of the second period covers the beginning of the period, which is 

characterized by the implementation in the MoD of Plan 2004 for reforms in the army. The 

staff is gradually reduced, divisions are closed and relocated, personnel changes are made, 

with continuous changes in the requirements for occupying the positions. The budget of the 

army does not allow the normal maintenance of combat equipment and armament, and the 

lack of funds does not provide great opportunities. 
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According to the author, the reduction of defense costs and the political ambition to 

build an operational, combat-capable and highly motivated army capable of performing tasks 

in NATO brings out the need for the professionalization of the Bulgarian army. 

The path to NATO creates expectations among servicemen to equalize their status 

with their colleagues from NATO member countries. 

The studies in item 2.3. "The social status of Bulgarian military personnel in the period 

2011-2021" are also based on information from six representative empirical sociological 

surveys carried out in that period by the Institute for Prospective Defense Studies (IPIO) of 

the Military Academy "G. S. Rakovski". The statistical results obtained according to the 

presented criteria and empirical indicators have provided the author with an opportunity to 

track the trends in the levels of the social positions of servicemen. 

In the final part of the sociological analysis of the social status of military personnel 

and the prestige of the Bulgarian Army, the author has successfully fulfilled the third research 

task of the dissertation. The results confirm the working hypothesis, according to which the 

study of the dynamics of the social status of military personnel through the manifestations of 

mobility and change in the labor-professional, economic, property and social group empirical 

parameters of the status allows measuring the place of the military profession in modern 

Bulgarian society and identifying measures to increase its prestige. 

The third chapter: "Improving the toolkit for researching the dynamics of social 

status and directions for improving the social policy of the Ministry of Defense", is a 

natural and subsequent continuation based on the results already obtained from the Empirical 

Base for Analysis, an opportunity to compare them both by individual criteria of the status 

and reporting of dynamics, as well as of the applied methodological tools. This allows the 

improvement of the methodology with the aim of a more complete and more reliable study of 

this social category. A comparative analysis of the scientific and applied tools for researching 

the social status of military personnel was used. 

This part of the dissertation research is predominantly of practical-applied 

characteristics. A new methodology for researching the social status of servicemen from the 

Bulgarian Army has been prepared, as well as proposals for improving the social policy of the 

Ministry of Defense to increase the social status of servicemen. 

 3. Main contributions (scientific and scientific-applied) and results: 

characterization and evaluation  

Teodora Grozdanova exhibits the necessary qualities as a researcher and expert. The 

main part of her scientific and scientific-applied research, studies and interests are devoted to 
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the problems related to the role and prestige of military personnel and the military profession 

in BA. In search of new models for sociological research, the author presents a real "picture" 

of the social status of Bulgarian military personnel, as well as makes proposals regarding the 

issues and problems related to the occupation of a dignified role of the military profession in 

society. The dissertation work and the deposited scientific publications related to it can be 

referred to the professional direction "National Security" with certain contributions related to: 

- An overview and analysis of the leading theoretical concepts and doctrines in the 

spheres of sociological studies in security was made in order to clarify the nature and types of 

risks, threats and problems in the territorial aspect for national security both externally and 

internally, taking into account the role of military personnel from BA. 

- A comparative analysis of the scientific and applied tools for researching the social 

status of military personnel has been prepared. 

- An up-to-date analysis of the social status of the Bulgarian military personnel in the 

period after 1989 until 2021 has been prepared. 

- Methodology for the analysis of the social status of servicemen and Classification of 

the main parameters of the social status of servicemen have been prepared. The development 

of the methodology is based on theoretical approaches and concepts, as well as on the 

selection and identification of sources of information and documents. For this purpose, a 

classification of the available sources of information was carried out, according to the signs 

and indicators of the information laid down in the conceptual framework of the study. 

I would allow to the attention of the members of the scientific jury to the merits of 

Teodora Grozdanova's dissertation work on the topic: "Dynamics of the social status of 

military personnel in the period after 1989", noting that this is the theoretical work that 

testifies to deepen scientific and research. 

4. Critical notes and recommendations 

Some notes and recommendations could be made to the author in good faith without 

reducing the scientific value of the dissertation work, namely: 

1. I recommend the author to continue researching the problems related to the role of 

servicemen from the Bulgarian Army in the social structure and public importance of the 

military profession and to constantly update his lectures and publications. 

2. The results of the dissertation work should be submitted to the Directorate 

"Management of Human Resources in Defense" and the Directorate "Social Policy and 

Military-Patriotic Education" in the Ministry of Defense. 
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3. Authors cited in the dissertation are not reflected in the bibliography. It is also 

impressive that the first cited authors in the dissertation research are foreign authors, mostly 

Russian, and a Bulgarian author is cited as far as position No. 11, and the non-citation of the 

thesis supervisor is also impressive. Following the ethical rules of ethics in scientific research, 

I recommend the author to comply with these rules in the future, which, although optional, 

have a moral expression towards the academic community in the author's educational 

environment. 

4. I recommend the author to refine the survey card for the study of the social status of 

the servicemen of the Bulgarian army (appendix 3). I believe that the same is comprehensive 

and in some aspects would make it difficult for the respondents. Also, the survey card should 

contain an instruction to the respondents. 

5. In the next place, I would recommend more criticism of the authors dedicated to the 

problem, as well as the firmer assertion and imposition of one's own opinion. 

The comments and recommendations made in no way affect my overall positive impression of 

the dissertation submitted for review. 

 5. Conclusion 

Based on the above and bearing in mind the legally defined criteria and indicators for 

holding the educational and scientific degree "doctor", I allow myself to draw the following 

conclusion: 

The presented dissertation with author Teodora Grozdanova contains scientific and 

scientific-applied results that represent an original contribution to science and fully meets the 

conditions and requirements of the Law on the Development of the Academic Staff in the 

Republic of Bulgaria and the Rules for its Implementation. 

In connection with the above, I give a positive assessment and, accordingly, a 

recommendation to the scientific jury in this direction and to vote for the award of the 

National Academy of Sciences "Doctor" to Teodora Grozdanova 

 

Prepared the opinion: 

Associate Professor  

 Stanimir Iliev, PhD 

07.12.2022 г. 

Sofia 

 


