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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Актуалността на избрания изследователски проблем, посветен на определяне 

на мястото на социопрофесионалната група на военнослужещите в социалната 

структура на обществото е безспорна, както от гледна точка на социално-

икономическите промени от края на ХХ и началото на ХХI век, така и в контекста 

на предизвикателствата, породени от трансформацията на военната организация, 

които не просто имат за свой резултат преструктурирането на обществено-

икономическите реалности, но стоят в основата на предефинирането на 

класическите концепции и подходи за изследване на социалната стратификация и 

на потребността категорията „социален статус“ да се приложи за изследване на 

социопрофесионалната група на военнослужещите в структурата на обществото.  

Значимостта и уместността на изследване посветено на социалния статус на 

военнослужещите се потвърждава от потребността да се разкрият и предложат 

средства и начини за неговото повишаване, като част от процеса на създаване на 

публичното благо национална сигурност за българското общество и държава. 

Макар да споделя доминиращото схващане, че изследването на динамиката 

на социалния статус позволява измерване на ролята и мястото на военната 

професия в съвременното българско общество и е следствие на исторически процес 

на социална реконструкция, дисертантката Грозданова търси отговор на въпроса за 

възможностите за повишаване на престижа на военната професия и нейното 

утвърждаване в условията на висока динамика на елементите на националната и 

глобалната среда. Ето защо адмирирам нейната научна амбиция да анализира и 

оцени този сложен комплексен проблем и да обоснове своите отговори за насоките 

и възможностите за решаването му в интерес на българската армия и държава.  

Изследването е много добре концептуализирано. Обектът и предметът на 

цялостния анализ в дисертационния труд са коректно дефинирани и са пряко 

свързани с целта на научното търсене - "да се извърши анализ на основните 

измерения на социалния статус на военнослужещите посредством извличане на 

емпирични данни и резултати от достъпни източници, очертаване на нивата на 

неговите позиции и проследяване на динамичните изменения и тенденции. Въз 

основа на анализа на резултатите и на методологическия инструментариум се 
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формулират предложения за надграждане на методиката за изследване на 

социалната динамика на социопрофесионалната група на военнослужещите.". В 

рамките на поставените ограничения, тя убедително е постигната чрез 

последователното и в пълен обем решаване на конкретизиращите я 4 

изследователски задачи, които са подробно и операционално разписани в 

структурата на работата.  

Специално отбелязвам, че още на този етап, с формулирането на целта и 

задачите, докторантката е предпоставила практико-приложната насоченост, като 

водеща в своето изследване.  

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Представеният за рецензиране дисертационен труд на Теодора Грозданова се 

характеризира с ясна, премерена и логично издържана класическа структура. 

Съдържанието на труда е поместено в обем от 206 с., от които 179 с. основен текст, 

включващ увод, три глави, всяка завършваща с изводи, заключение и използвана 

литература, което създава предпоставка за балансираност на изложението. В 

подкрепа на аргументацията на дисертанта в изложението са поместени 43 таблици 

и 1 фигура. Към труда са представени и приложения, сред които адмирации 

заслужава разработената от дисертанта  Анкетна карта за изследване на социалния 

статус на военнослужещите от българската армия, която търси аргументи в 

подкрепа на издигнатите от докторанта твърдения. 

За да постигне целта на изследването дисертантката задълбочено и 

аналитично е обработила и систематизирала 90 на брой класически научни 

публикации и съвременни литературни, и информационни източници на 

български, руски и английски език. Резултатът е видим и подпомага изпълнението 

на поставените научноизследователски задачи. Необходимо е да се отбележи, че 

докторант Грозданова се ориентира отлично и от огромния информационен поток, 

подбира онова, което пряко касае изследвания проблем и в пълна степен подпомага 

решаването на поставените задачи.  

Положителна оценка заслужава избраната методология на изследването, 

която е изградена върху научен инструментариум, включващ  основно като методи 



4 
 

за изследване на теоретичните постановки исторически, теоретичен, сравнителен 

и вторичен анализ. Приложен е подходът на емпиричното социологическо 

изследване за събиране на необходимата информация, както и редица общи и 

специфични подходи, които осигуряват постигане на поставената научна цел и 

доказване на изследователската теза на дисертацията. Коректно въведените 

ограничения, са позволили изследователският интерес да се фокусира 

военнослужещите от Българската армия на активна военна служба по категории за 

целия период на дисертационното изследване.  

Темата на представения дисертационен труд напълно съответства на 

съдържанието и притежава собствен облик. С логически структурираното си 

изложение, критичен подход и тематична балансираност, дисертационният труд 

потвърждава работната хипотеза, „Изследването на динамиката на социалния 

статус на военнослужещите … позволява измерване на ролята и мястото на 

военната професия в съвременното българско общество и последващото 

набелязване на мерки за повишаване на нейната престижност и издигане на 

социалния статус на военнослужещите.”. 

За постигането на посочените резултати в работата безспорно е допринесла 

високата професионална експертиза и компетентното научно ръководство от проф. 

д.н. Митко Стойков. 

Това, както и постигнатите в дисертационния труд резултати, дават 

основание да се направи изводът, че дисертант Грозданова познава задълбочено и 

многостранно състоянието на изследвания проблем и демонстрира много добра 

осведоменост за характера и последиците от трансформационните процеси при 

формиране на социалната идентичност на българските военнослужещи и 

възможностите за повишаване престижа на военната професия. 

Коректно е да обобщим, че като следствие от успешното решаване на 

изследователските задачи, основната теза на дисертационния труд е потвърдена 

убедително.  
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3. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

Приемам самооценката на докторант Грозданова за постигнати в 

дисертационния труд два научни и три научно-приложни приноса и ги определям 

като изцяло нейно лично дело и резултат от самостоятелни научни търсения.  

В научен план е осъществена качествена изследователска работа, която 

освен, че допълва и обогатява съществуващото знание за концептуалните основи 

на социологическите теории за изследване на социалния статус на специализирани 

социални групи в обществото, води до развитие на теоретичните и 

научноприложните основи на методическия инструментариум за изследване на 

социалния статус посредством разработване на критерии и подбор на теоретични 

и понятийни конструкти и анализ на типа взаимодействие между тях.  

В научно-приложен план изследването допринася за разбирането, 

оценяването и анализирането на социалния статус на военнослужещите в началото 

на ХХI в., като от една страна, наличието на граждански параметри на социалния 

статус е неоспорим факт, а от друга той остава фиксиран в спецификата на военната 

професия. Възможността за достоверност на получените научно-приложни 

резултати се съдържа в проведеното емпирично изследване на основата на 

изготвената от дисертантката Грозданова Анкетна карта за провеждане на анкетно 

социологическо проучване на тема „Изследване на социалния статус на 

военнослужещите от българската армия.“ Особено внимание и висока оценка 

заслужават разработената класификация на статуса на военнослужещите 

посредством теоретичните конструкти, операционализирани до съответните 

емпирични индикатори и създадените предпоставки за надграждане и бъдещо 

прилагане на усъвършенствания научноизследователски инструментариум в 

лицето на предложената методика, чието апробиране доказва приложността й при 

измерване на състоянието и динамичните изменения на социалния статус на 

военнослужещите в социалната структура на българското общество. 

4. Оценка на публикациите и автореферата  

Защитата на авторската теза в дисертационния труд е подкрепена с 

необходимия брой публикации. Приемам и трите декларирани публикации, на 
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които дисертант Грозданова е единствен автор. Всички са в направлението на 

поставения научен проблем, като верифицират резултатите от научното изследване 

и осигуряват неговата обществена представителност. 

Авторефератът към дисертационния труд отговаря на изискванията на 

Закона и Правилника за неговото приложение, като вярно и точно отразява 

неговото съдържание в обем от 38 страници. 

5. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

В рамките на моите компетенции и достъпните ми източници не установявам 

плагиатство в представения докторски труд. Не ми е известно в хода на 

процедурата да са получавани неанонимни и мотивирани писмени сигнали за 

установяване на плагиатство. 

7. Критични бележки, препоръки и въпроси 

По-съществените ми конкретни бележки бяха отстранени след 

предварителното обсъждане на дисертационния труд.  

Препоръчвам на докторант Грозданова да продължи научно-

изследователската си работа по темата и по-категорично да отстоява идеята за 

ролята значението на социалния статус на  военнослужещите като незаобиколим 

фактор за високото равнище на отбраната и сигурността на страната.  

9. Заключение 

Като оценявам достойнствата на постигнатото, давам положителна оценка на 

дисертационния труд на тема „Динамика на социалния статус на военнослужещите 

в периода след 1989 г.“ и убедено изказвам съгласие на  Теодора Велинова 

Грозданова да бъде присъдена образователна и научна степен доктор в област на 

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

Национална сигурност, докторска програма „Организация и управление на извън 

сферата на материалното производство (Администрация и управление на 

човешките ресурси в сигурността и отбраната)“. 

 

01.12.2022 г.      Член на журито: 

София               проф. д-р Лидия Велкова 
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1. Topicality and significance of the researched problem 

The topicality of the chosen research problem, dedicated to determining the place 

of the socio-professional group of servicemen in the structure of society, is indisputable, 

both from the point of view of the socio-economic changes of the late 20th and early 21st 

centuries, and in the context of the challenges caused by the transformation of the military 

organization, which not only result in the restructuring of socio-economic realities, but 

are at the basis of the redefinition of classical concepts and approaches to the study of 

social stratification and the need to apply the category of "social status" to research of the 

socio-professional group of servicemen in the structure of society.  

The significance and relevance of a study dedicated to the social status of military 

personnel is confirmed by the need to reveal and propose means and ways to raise it, as 

part of the process of strengthening the national security for the Bulgarian society and 

state. 

Although doctoral student Grozdanova shares the prevailing view that the study of 

the dynamics of social status allows measuring the role and place of the military 

profession in modern Bulgarian society and is a consequence of a historical process of 

social reconstruction, she is looking into the possibilities of raising the prestige of the 

military profession and its recognition under the conditions of high dynamics of the 

elements of the national and global environment. Therefore, I appreciate her efforts to 

analyze and evaluate this complex problem and to justify her findings in the interest of 

the Bulgarian armed forces and state.  

The study is very well conceptualized. The subject of the overall analysis in the 

dissertation is correctly defined and is directly related to the goal of scientific research - 

"to carry out an analysis of the main dimensions of the social status of military personnel 

by extracting empirical data and results from accessible sources, delineating the levels of 

its positions and tracking dynamic changes and trends. Based on the analysis of the results 

and the methods, proposals are formulated for upgrading the methodology for researching 

the social dynamics of the socio-professional group of servicemen." Within the limits set, 

the goal has been achieved through the consistent and complete fulfillment of 4 research 

tasks, which are described in detail in the thesis.   
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It is worth noting that at this early stage, having formulated the goal and tasks, the 

author assumed the practical-applied orientation as the leading one in her research.  

2. General characteristics of the dissertation thesis 

Teodora Grozdanova's dissertation is characterized by a straightforward and 

logically sustained classical structure. The content is contained in 206 pages, of which 

179 pages are the main text, including an introduction, three chapters, each ending with 

a summary, a conclusion and references, which creates a prerequisite for a balanced 

exposition. In support of the dissertation's argumentation, 43 tables and 1 figure are 

included in the presentation. Appendices are also presented, among which a 

Questionnaire developed by the doctoral student, which deserves admiration. This 

Questionnaire studies the social status of servicemen in the Bulgarian armed forces to 

support the statements raised in the paper.  

In order to achieve her goal, the doctoral student thoroughly and analytically 

processed and systematized 90 classical scientific publications and modern literary and 

informational sources in Bulgarian, Russian and English. The result is visible and 

supports the fulfillment of the set research tasks. It is worth noting that PhD student 

Grozdanova navigates the huge information flow perfectly, selects what directly concerns 

the researched problem and facilitates the solution of the tasks set.  

The research methodology deserves positive evaluation as it is based on scientific 

tools, including mainly historical, theoretical, comparative and secondary analysis as 

methods to study the theoretical assumptions. The approach of empirical sociological 

research was applied to collect the necessary information, as well as a number of general 

and specific approaches that ensure the accomplishment of the goal and prove the 

research thesis of the dissertation. Correctly introduced restrictions made it easy for the 

author to focus on the military personnel of the Bulgarian Armed Forces on active 

military service by category for the entire period of the research.    

The topic of the presented dissertation fully corresponds to the content and has its 

original appearance. With its logically structured presentation, critical approach and 

thematic balance, the dissertation confirms the working hypothesis, "The study of the 

dynamics of the social status of military personnel ... allows measuring the role and place 
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of the military profession in modern Bulgarian society and outlining the subsequent steps 

to enhance its prestige and raise the social status of military personnel.". 

The high professional expertise and competent scientific guidance of Prof. D.Sc. 

Mitko Stoykov has undoubtedly contributed to the overall outcome. 

All of the above, as well as the results of the dissertation work, give reason to 

conclude that Teodora Grozdanova has thorough and comprehensive knowledge of the 

researched problem and demonstrates very good awareness of the nature and 

consequences of the transformation processes in the formation of the social identity of 

the Bulgarian military personnel and the possibilities to heighten the prestige of the 

military profession. 

It would be fair to summarize that as a consequence of the successful completion 

of the research tasks, the main thesis of the dissertation has been convincingly defended.  

 

3. Assessment of scientific and scientific-applied contributions 

I accept the self-assessment of doctoral student Grozdanova for two scientific and 

three scientific-applied contributions achieved in the dissertation work and consider them 

as entirely her personal work and the result of independent scientific research.  

From scientific perspective, qualitative research work was performed, which, in 

addition to supplementing and enriching the existing knowledge of the conceptual 

foundations of sociological theories for the study of the social status of specialized social 

groups in society, leads to the development of the theoretical and applied scientific 

foundations of the methods for the study of social status through the development of 

criteria and selection of theoretical and conceptual constructs and analysis of the type of 

interaction between them.  

In scientific and applied terms, the research contributes to the understanding, 

evaluation and analysis of the social status of military personnel at the beginning of the 

21st century, as on the one hand, the presence of civilian parameters of social status is an 

indisputable fact, and on the other hand, it remains focused on the specifics of the military 

profession. The level of reliability of the obtained scientific and applied results is visible 

in the conducted empirical research on the basis of the Questionnaire designed by 

Teodora Grozdanova for a sociological survey on "Research of the social status of the 
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servicemen of the Bulgarian armed forces." The classification of the status of military 

personnel is highly assessed and deserves special attention. This classification was 

developed by means of the theoretical constructs, operationalized to the relevant 

empirical indicators and prerequisites for upgrading and future application of the 

advanced scientific research tools through the proposed methodology, the approbation of 

which proves its applicability in measuring the state and dynamic changes in the social 

status of military personnel in the social structure of Bulgarian society.  

4. Assessment of publications and the abstract 

The defense of the author's thesis in the dissertation is supported by the required 

number of publications. I accept all three declared publications, of which doctoral student 

Grozdanova is the sole author. All are in the area of the posed scientific problem, 

verifying the results of scientific research and ensuring its public representativeness. 

The abstract for the dissertation meets the requirements of the Law and the 

Regulations for its application, accurately reflecting its content in 38 pages. 

5. Statement on the presence or absence of plagiarism 

Within the limits of my competences and the sources available, I do not see 

plagiarism in the submitted doctoral thesis. I am not aware of any non-anonymous and 

motivated written signals for establishing plagiarism received during the procedure. 

7. Critical notes, recommendations and questions 

Some specific notes were taken into consideration after the preliminary discussion 

of the dissertation thesis. 

My advice to PhD student Grozdanova is to continue her research work on the topic 

and to defend the idea of the role and importance of the social status of military personnel 

as a crucial factor for the high level of defense and security of the country.  

9. Conclusion 

Evaluating the merits of her achievements, I give a positive assessment of the 

dissertation thesis on "Dynamics of the social status of military servicemen in the period 

after 1989" and I confidently give my consent that Teodora Velinova Grozdanova be 

awarded the educational and scientific degree Doctor in the field of higher education 9. 
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Security and defense,  professional field 9.1. National security, Doctoral program 

Organization and management outside the field of material production (Administration 

and human resources management in security and defense). 

  

01.12.2022                          Member of jury: 

Sofia        Prof. Dr. Lidia Velkova 

 


