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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ” 
 
 

 

 

С Т А Н О В И Щ  Е 
 

 
от проф. дсн Дончо Николов Градев 

 
 

Относно: дисертационен труд на Детелин Стефанов Димитров, 

докторант на самостоятелна подготовка  

към катедра Публична администрация на тема: „Ефекти на миграцията 

върху вътрешния ред на приемащите страни” за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор” 

по научна специалност 3.3. Политология (Публична администрация)   

 

 

Със Заповед N РД 38-215 от 13.04.2018 на Ректора на СУ „Св. 

Климент Охридски“ съм определен за член на научното жури по 

процедурата на докторант Детелин Димитров. 

 

1. Обща характеристика на дисертационния труд 
 

Дисертационният труд „Ефекти на миграцията върху вътрешния 

ред на приемащите страни” с автор Детелин Стефанов Димитров по 

моя преценка съответства на изискванията на научна специалност  

„Политология“, както и на критериите за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор”, заложени в действащите 

нормативни документи (Законът за развитие на административния 

състав, Правилника за неговото прилагане, както и Правилника на 

Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”). 
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Представен е дисертационен труд с обем 188 страници, състоящ 

се от увод, три глави, заключение и библиография. Също така е 

приложен списък на публикации по темата на дисертационното 

изследване. библиографията съдържа 98 заглавия, допълнени с 

нормативни актове, политически и правителствени документи и 

материали от средствата за масова информация. Източниците са 

актуални и разнообразни, използвани са пълноценно. Ползвани са 

редица публикации на български автори с траен научен интерес в 

областта на дисертационното изследване. 

 Избраната структура на дисертацията е обоснована и логически 

подредена. Освен задължителните методологически елементи прави 

впечатление, че са въведени и обосновани някои неизбежни 

ограничения на труда. 

Представеният от дисертанта автореферат отговаря на 

изискванията. 

 

2. Обща характеристика и оценка на резултатите и 

приносите в дисертационния труд 

  

Цялостната ми оценка на предлагания дисертационен труд е 

определено положителна, но ще акцентирам върху застъпените в него 

социалнопсихологически идеи и тези. По моя преценка, Детелин 

Димитров е приложил пълноценно социалнопсихологическия подход и 

инструментариум, което допринася за цялостното научно разбиране за 

изучаваната проблематика. Следва специално да се отбележи 

ангажирането с такива актуални социалнопсихични явления, свързани 

с миграцията, като стереотипите и предразсъдъците, стигматизирането 

на мигрантите, ксенофобията и нейните психологически 

интерпретации. 

Бих конкретизирал оценките си за социално-психологическите 

аспекти на дисертацията в следните три аспекта. 
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Първо, ориентацията към отчитане на психологическите 

измерения на международната миграция, в частност на 

необходимостта при изясняване на нейното отражение върху 

приемащите общества да се приложи социалнопсихологическия 

инструментариум в разреза на проблематизирането на  контакта с 

„чужденците“.  

Второ, отчитането на реалната тежест на феномените на 

ксенофобията при проектирането и прилагането на политики за прием 

и интеграция на мигрантите.  

Трето, критичният анализ на поуките от прилаганите концепции 

на мултикултурализма, в частност, криворазбраното толериране на 

неадекватна политическа коректност, която представлява най-вече 

отказ да се наричат явленията с действителните им имена.  

Смятам, че в социалнопсихологическите измерения на 

дисертационния труд са налице научни и практико-приложни 

резултати от дисертационния труд, които допринасят за по-

нататъшното развитие в една все още слабо разработена (поне в 

България) научна област. Сред тях бих откроил:  

- Задълбоченото обосноваване на социалнопсихичните аспекти 

на политиките за интеграция и отхвърлянето на 

необоснованото фаворизиране на ограничителните и 

принудителните мерки; 

- Обоснованото изясняване на негативните последици от 

пренебрегването на наличните социалнопсихологически 

знания и доказателства относно противоречия характер на 

последиците от интензивната миграция и подценяването на 

необходимостта от отчитането на научните аргументи при 

разработването на миграционните политики. 

Смятам, че резултатите от дисертационното изследване на 

Детелин Димитров могат имат полезно приложение в управленската 

практика. 
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По моя преценка представеният дисертационен труд и 

получените приноси са продукт на самостоятелните идеи и усилия на 

докторанта. Самооценката на приносите в автореферата е коректна, 

дори може би прекалено скромна. 

 
Налице са необходимият брой публикации по темата на 

дисертационния труд.  

  
3. Въпроси, критични бележки и препоръки  

 

Положителните страни на дисертацията определено надделяват в 

общата ми оценка за нея. Единствената ми критична бележка е 

свързана със сравнително скромното представяне на данни от 

проучвания относно социалнопсихичните реакции в българското 

общество към мигрантите, но предполагам, че дисертантът 

възнамерява да запълни тази празнота.  

Имам следния конкретен въпрос към дисертанта: 

Кои са сравнителните социалнопсихични преимущества и 

недостатъци на българското общество с оглед интегрирането на 

мигрантите в сравнение с обществата от други части на Европа? 

  

 

Заключение 
 

Като имам предвид посочените от мен характеристика на 

дисертационния труд, предлагам на научното жури да присъди на 

Детелин Стефанов Димитров образователна и научна степен „доктор” 

по професионално направление 3.3. Политология (Публична 

администрация). 

 

София, 21.05.2018 г.  Изготвил становището: 

(проф. дсн Дончо Николов Градев) 

  

  


