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Рецензията е възложена с решение на членовете на научното жури за
провеждане на процедурата по защитата на дисертацията.
Декларирам, че не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните
разпоредби на ЗРАСРБ с дисертанта, както и че нямам частен интерес, който би могъл
да влияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на работата ми като член на
журито по тази процедура.
І. Кратка биографична информация за дисертанта
Авторът на дисертацията Даниел Галили е роден на 1 май 1987 г. в гр. Маями
(Флорида, САЩ). Образователна степен Бакалавър по „Социални и хуманитарни
науки“ (2007) и образователна степен Магистър по „Интердисциплинарна демокрация“
(2015) получава в „Отворения университет“ в гр. Раанана, Израел. Дисертант Галили
има множество други професионални и образователни квалификации и специализации,
сред които в „Националния колеж по национална сигурност“ в Херцлия, Израел, както
и понастоящем магистърска образователна програма по „Политически науки“,
Харвардски университет, САЩ. Владее няколко чужди езика. Има разнообразна
гражданска, икономическа, консултантска, научно-изследователска и експертна
дейност. От октомври 2018 г. е докторант на самостоятелна подготовка към катедра
„Философски и политически науки“, при Философски факултет на Югозападния
университет „Неофит Рилски“, като през м. октомври 2021 г. е отчислен с право на

защита. През периода на своята докторска програма дисертант Галили е публикувал 3
книги, автор и съавтор е на над 16 статии и е цитиран в статии на други изследователи.
ІI. Данни за дисертацията и автореферата
Дисертационният труд на тема: „Сунитските ислямски движения в Близкия изток
и теорията на прагматизма“ има обем от 266 страници и се състои от съдържание, увод,
4 глави, заключение и 3 броя приложения, съдържащи графики, таблици, снимки,
информация, статистически и аналитични данни. За разработването на дисертацията са
използвани 102 литературни източника на английски език.
В увода са определени целите и задачите на изследването, очертана е
актуалността и са формулирани няколко изследователски тези.
В Първа глава „Теоретична рационалност - Теорията на прагматизма“ чрез
използването на историко-хронологичния метод се изясняват основните теоретични
подходи в изследването и развитието на ислямски движения, и се извеждат техните
определящи характеристики. Главата се състои от шест параграфа: 1. Литературен фон;
2. „Прагматизъм” и прагматизъм; 3. Прагматичната максима; 4. Прагматични теории за
истината; 5. Прагматичната традиция; 6. Други прагматици.
Втора глава „Ислямското движение в Израел: идеология срещу прагматизъм“,
проследява развитието на ислямистката доктринална теория и практика в Израел.
Главата се състои от шест параграфа: 1. Статутът на религията в Израел; 2. Правният
статус на мюсюлманското шериатско право в Израел; 3. Личен статус според
израелското законодателство; 4. Създаването на ислямското движение в Израел –
историческа справка; 5. Идеология и цели на ислямското движение в Израел; 6.
Отношението на движението към израелските избори, споразуменията от Осло и
въоръжената борба срещу Израел.
Глава трета „Движението на Хамас: Идеология срещу прагматизъм“ се фокусира
върху възникването и разпространението на терористичното движение в Близкия изток
и Израел. Главата се състои от шест параграфа: 1. Палестинската власт; 2. Статутът на
религията в правителството и обществото; 3. Идеологията на движението Хамас
4. Четирите основни принципа, които Хамас поддържа; 5. Хамас използва ли
прагматизъм в политическата си дейност?; 6. Как структурите на движението и
връзката между тях позволяват на Хамас да действа в ситуации на напрежение и
конфликт с ПА и Израел?
В последната Четвърта глава „Мюсюлманското братство в Египет: идеология
срещу прагматизъм“, се проследява възникването, формирането и разпространението
на движението като субект в целия Близък изток. Главата се състои от шест параграфа:
1. Движението „Мюсюлмански братя“; 2. Предистория на възхода на „Мюсюлманските
братя“ в Египет; 3. Статутът на религията в страната; 4. Какво представляват
„Мюсюлманските братя“? Според коя идеология се осъществява движението? –
История на движението и идеология; 5. Как се проявява прагматизмът в дейността на
„Мюсюлманските братя“ в Египет?; 6. Терористичен акт в България.

Авторефератът е от 30 страници, следва изложението в дисертацията и
представя коректно основните моменти в нейното съдържание. В заключението на
автореферата са обобщени резултатите на изследването и са формулирани неговите
приноси, които отразяват достоверно постиженията на рецензирания труд и могат да
бъдат приети за достижение на неговия автор. Посочени са и публикации в научни
издания, апробиращи основните теоретични тези на дисертацията.
В дисертацията и автореферата, както и в представените публикации, свързани с
темата на дисертацията не установих наличие на плагиатство.
III. Съдържание и основни моменти в дисертацията
1. Актуалност на темата
Темата на дисертацията е актуална и значима поради няколко обстоятелства:
 Времеви обхват: изследват се процеси, които протичат в съвременния Близък Изток,
като вълните от сунитските ислямиски движения имат отражение върху всички
държави, както в региона на Близкия изток, така и в Северна Африка и Европа;
 Ако се направи списък с проблемни региони на нашата планета, той определено ще
включва Близкия изток, Израел, Ивицата Газа, Палестинските територии и Ливан.
Цивилното население в региона продължава да бъде контролирано от местни
терористични организации, най-големите, от които са Фатах, Хамас и организации
като Мюсюлманско братство. Поради тази конфликтна ситуация Близкият изток е
постоянен източник на ксенофобия, етнически конфликти, войни и ядрени заплахи
– Иран и обогатяването на уран. В основата на тези проблеми са политикорелигиозните ислямиски движения;
 За да може да се контролират, отблъскват и замразят сунитските ислямски
движения в Близкия изток, трябва да се познава добре тяхната история, философска
идеология, социално-политически и икономически практики;
 След „Арабската пролет“ и предизвиканите от нея емигрантски вълни, конфликта в
Сирия и появата на Ислямска държава (ИДИЛ), близкоизточният тероризъм се
глобализира тотално. Атаките от 2001 в Съединените щати бяха началото на
отворената кутия на Пандора. Всъщност на глобално ниво е трудно да се
контролират саморадикализиращите се крайни ислямисти, често млади хора от
четвърто/пето поколение мигранти в европейските страни. Към днешна дата
ислямският тероризъм се оказа една от най-големите заплахи за националната
сигурност на всяка държава в света.
2. Основни постижения на дисертацията
2.1. Обобщаваща характеристика на дисертацията
В дисертацията е използван политико-историографски подход, за което
свидетелстват: от една страна, историографският подход и анализ на фактите, а, от

друга страна, доказателствата от емпирични събития в развитието на ислямските
движения и ислямската религиозна практика. В резултат на осъществения теоретичен
анализ, на този метод на изследване дисертацията представя научен поглед върху
проблема за теоретично-научните основи на прагматизма в сунитските ислямистки
движения. За разлика от политическия ислям, който проявява ислямска идеология,
която гласи, че тези, които вярват в исляма, трябва да разпространяват исляма чрез
война и насилие (Хамас, Мюсюлманско братство и др.), ислямските социалнорелигиозни практики разпространяват исляма по легален начин. Те действат като
организации, които се стремят да установят добри отношения между мюсюлманските и
немюсюлмански управленски структури в отделните държави.
На базата на направеното изследване от Даниел Галили, се извеждат следните
тематични и приложни научни приноси:
1. На основата на приложението на политико-историографския подход в
дисертацията се разкрива значението на философията на прагматизма за изграждането
на нов подход в съвременните ислямски движения. Доказва се, че действията,
предприети от ислямските движения, са прагматични според централния им принцип:
ислямско търпение. Показано е, че за разлика от ислямската идеология, която твърди,
че тези, които вярват в исляма, трябва да разпространяват исляма чрез война и насилие,
ислямските движения искат да разпространяват исляма по законен начин. Те действат
като организации, които се стремят да установят добри отношения между
мюсюлманите и немюсюлманските управленски структури в отделните страни.
2. В дисертацията е направен подробен научен анализ на понятията Дауа
(Da’wah) и Шариа (Shari’ah). Разкрит е техният светски/емпиричен характер и е
показано, че те са важен елемент, в изграждането на идеологическата и научнополитическата система на ислямските радикални движения. Показано е как на основата
на Da’wah – принципът на разпространение на исляма, се осъществяват прагматични
промени и действия (изграждането на мрежа от детски градини, клиники, училища и
ислямски колеж, насърчаването на спортните дейности и борбата с престъпността и
наркотиците), насочени към формирането на нов образ на движенията;
3. Дисертацията е първото в България изследване по въпроса за прагматизма като
практика, прояви и действие на сунитските ислямски движения и има принос към
европейската наука в този план. Дисертацията е на изследовател от държавата Израел,
която на практика е на първа линия в борбата срещу терористичния ислям.
2.2. Определяща характеристика на изследването
Според мен, фактологична „обезпеченост“ е определяща характеристика на
изследването. Тя се проявява в следните по-важни аспекти:
Първи, изследователската хипотеза „Прагматизмът е философска основа на
практиката, проявите и действията на сунитските ислямиски движения“, както посочва
авторът на дисертацията, се основава на неговите предварителни познания на

историята и настоящето на сунитските ислямиски политически движения и търсенето
на прагматичен теоретичен светоглед, чрез който тези движения могат да бъдат
проучвани, наблюдавани и анализирани.
Вторият, който е и основен, се изразява в разглежданите от дисертацията
аспекти: политическият ислям; религиозният фундаментализъм като идеологически и
практически фактор; как фундаменталистките движения се прехвърлят от
фундаменталистка религиозна идеология към движение, което желае да създаде
независима ислямска общност.
2.3. Централен пункт в дисертацията
Доказването на хипотезата на дисертацията е централният пункт на изследването
и това е очертаването на „профила“ на сунитските ислямски движения. В съответствие
ли е дейността на ислямските движения с теорията за прагматизма? Поставената от
докторанта за доказване хипотеза в дисертацията „Прагматизмът като практика, прояви
и действие на сунитските ислямски движения.“, води до няколко важни извода, които
могат да се сведат до следните кратки обобщения:
Най-важното правило в прагматизма е, че хипотезите за резултатите от бъдещи
действия трябва да се определят само чрез наблюдение на практическите им последици
на място. Привържениците на теорията за прагматизма изискват хората да извършват
действия, които противоречат на техните вярвания, от емпиричното разбиране, че тези
действия ще доведат до по-ефективни резултати. Според тази теория, когато става дума
за извършване на бъдещи действия и вземане на важни решения, човек трябва да мисли
за възможните ефекти от практически вид на всяко действие и според това мислене да
взема правилните решения за бъдещето.
Ето защо възниква въпросът – доколко според направеното изследване
действията на ислямските движения в Близкия изток отговарят на теорията за
прагматизма? Действията, предприети от ислямските движения, се разкриват като
прагматични според два водещи принципа:
1. Ислямско търпение - размисъл между въоръжена борба срещу неверниците и
социална реформа (завладяване на сърцата и умовете на вярващите). Например,
ръководството на основното фундаменталистко движение в Израел възлага
ръководството си от средата на 80-те години на Абдала Нимр Даруиш. Оттогава
насилственият начин на движението е изоставен и се води нов начин на убеждаване за
облекчаване на страданието на арабското общество в Израел. Даруиш насочва
движението към нова посока на задълбочаване на ислямските корени чрез завладяване
на сърца в ислямската общност. Джамиите са увеличени, броят на богомолците нарасна
значително, а ислямският дрескод и социално поведение са възприети от жени и мъже.
2. Основната тема на дейността е Da’wah – принципът за разпространение на
исляма. За тази цел движението започва изграждането на мрежа от детски градини,
клиники, училища и ислямски колеж в Ум ал-Фахм. В областта на завладяването на
сърцата на ислямската младеж, Движението също така насърчава спортните дейности и
се занимава с проблемите на престъпността и наркотиците.

На основата на осъществения анализ дисертацията успява да докаже
формулираната хипотеза, че ислямистките движения разбраха, че трябва да показват и
проявяват прагматизъм, тъй като чрез него получават реабилитиране в социалната
общност, както и получават финансова подкрепа от правителствата в мюсюлманските и
немюсюлмански държави, но само ако действат в рамките на закона.
IV. Критични бележки, препоръки и въпроси, относно дисертацията
В рамките на очертаването на основните характеристики на дисертационния труд
на Даниел Галили е необходимо да се изтъкне съществуването и на:
 Някои пропуски или недостатъчно прецизирани и аргументирани тези. Сред тях,
като се има предвид „емпиричната“ насоченост на изследването, като по-важни
могат да се посочат следните: първо, в емпиричното изследване на представителите
на различните сунитски ислямиски движения са малко конкретните персонални
представители на тези движения;
 На определени моменти приложенията към дисертацията дават по-точни и богати
емпирични данни, отколкото отделните изследвания в дисертационния труд.
V. Заключение.
Смятам, че казаното в рецензията показва, че въпреки съществуването на
известни пропуски, рецензираният труд е резултат от задълбочено изследване на
факторите и механизмите, способствали разрастването на сунитските ислямски
движения в Близкия изток, което има не само теоретична, но и съществена практическа
проблематичност. Тази констатация, както и актуалността на темата на дисертацията
ми дават основание да предложа на уважаемото научно жури за провеждане на
защитата на дисертационния труд на тема „Сунитските ислямски движения в Близкия
изток и теорията на прагматизма“ да присъди на неговия автор Даниел Галили
образователната и научната степен „Доктор” в научната област: 3. Социални, стопански
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item 5 of the Additional Provisions of the LASRB and that I have no private interest that
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procedure.
І. Brief biographical information about the Ph.D. student
The author of the dissertation Daniel Galily was born on May 1, 1987, in Miami
(Florida, USA). He holds a Bachelor's degree in Social Sciences and Humanities (2007) and a
Master's degree in Interdisciplinary Democracy (2015) from the Open University in Raanana,
Israel. Ph.D. student Galily has a number of other professional and educational qualifications
and specializations, including at the National College of National Security in Herzliya, Israel,
and currently a master's degree in Political Science, Harvard University, USA. He speaks
several foreign languages. It has a variety of civic, economic, consulting, research and expert
activities. Since October 2018 he has been a Ph.D. student in independent training at the
Department of Philosophical and Political Sciences at the Faculty of Philosophy of the SouthWest University "Neofit Rilski", and in October 2021 he was awarded the right to defense.
During his doctoral dissertation, Galily has published 3 books, authored and co-authored over
16 articles and was cited in articles by researchers.
II. Data for the dissertation and the abstract

The dissertation on "Sunni Islamic movements in the middle east and the theory of
Pragmatism" has a volume of 266 pages and consists of content, introduction, 4 chapters,
conclusion and 3 appendices containing graphs, tables, photographs, information, statistics
and analytical data. 102 literary sources in English were used for the development of the
dissertation.
The introduction defines the goals and objectives of the research, outlines the relevance
and formulates several research theses.
The first chapter "Theoretical Rationality – The Theory of Pragmatism" through the use
of the historical-chronological method clarifies the basic theoretical approaches in the study
and development of Islamic movements and outlines their defining characteristics. The
chapter consists of six paragraphs: 1. Literature background; 2. “Pragmatism” and
pragmatism; 3. The pragmatist maxim; 4. Pragmatist theories of truth; 5. The pragmatist
tradition; 6. Other pragmatists.
The second chapter, “The Islamic Movement in Israel: Ideology vs. Pragmatism”,
traces the development of Islamist doctrinal theory and practice in Israel. The chapter consists
of six paragraphs. 1. The Status of Religion in Israel; 2. The Legal Status of Muslim Sharia
law in Israel; 3. Personal status according to Israeli law; 4. The establishment of the Islamic
Movement in Israel - Historical Background; 5. Ideology and goals of the Islamic Movement
in Israel; 6. The movement's attitudes toward the Israeli elections, the Oslo Accords and the
armed struggle against Israel.
Chapter Three, “The Hamas Movement: Ideology vs. Pragmatism”, focuses on the
emergence and spread of the terrorist movement in the Middle East and Israel. The chapter
consists of six paragraphs: 1. The Palestinian Authority; 2.The status of religion in the
government and the society; 3.The Ideology of the Hamas movement; 4.The four main
principles that Hamas maintains; 5. Does Hamas imply Pragmatism in their political activity?
6. How do the movement structures and the connection between them enable Hamas to
operate in situations of tension and conflict with the PA and Israel?
The final Fourth Chapter, “The Muslim Brotherhood in Egypt: Ideology Vs.
Pragmatism”, traces the emergence, formation, and spread of the movement as a subject
throughout the Middle East. The chapter consists of six paragraphs: 1. The Muslim
Brotherhood; 2. Background to the rise of the Muslim Brotherhood in Egypt; 3. The status of
religion in the country; 4. What is the Muslim Brotherhood? According to which ideology is
the movement taking; place? – Movement background and ideology; 5. How is pragmatism
manifested in the activity of the Muslim Brotherhood in Egypt? 6. Terrorist act in Bulgaria.
The abstract is 30 pages, follows the exposition in the dissertation and correctly
presents the main points in its content. In the conclusion of the abstract, the results of the
research are summarized and its contributions are formulated, which reliably reflect the
achievements of the peer-reviewed work and can be considered as an achievement of its

author. There are also publications in scientific journals approving the main theoretical theses
of the dissertation.
In the dissertation and the abstract, as well as in the presented publications related to the
topic of the dissertation, I did not establish the presence of plagiarism.
III. Content and main points in the dissertation
1. Relevance of the topic
The topic of the dissertation is relevant and significant due to several circumstances:
 Time range: processes that take place in the modern Middle East are studied, as the waves
of Sunni Islamic movements have an impact on all countries, as in the Middle East, Kata
and North Africa and Europe;
 If the list of problem regions on our planet is made, it will definitely include the Middle
East. It includes Israel, the Gaza Strip, the Palestinian Territories, and Lebanon. The
civilian population in the region continues to be controlled by local terrorist organizations,
the largest of which are Fatah, Hamas and organizations such as the Muslim Brotherhood.
Due to this conflict situation, the Middle East has been shaken by rocket attacks and
kidnappings. The old cause of the conflict is the confrontation between Israel and the
Arabs. In the Gaza Strip, the Palestinian Islamist movement is gradually gaining strength,
against which Israel regularly conducts military operations;
 In order to be able to control, fend off and freeze Sunni Islamic movements in the Middle
East, one must have a good knowledge of their history, philosophical ideology, sociopolitical and economic practices;
 After the Arab Spring (2010 2012), the waves of migrants caused by it, the conflict in
Syria and the emergence of the Islamic State (ISIS), Middle Eastern terrorism is totally
globalizing. The 20001 attacks in the United States were the beginning of an open
Pandora's box. In fact, at the global level, it is difficult to control the self-radicalizing
extreme Islamists, often young people of the fourth/fifth generation of migrants in
European countries. To date, Islamic terrorism has proved to be one of the greatest threats
to the national security of any country in the world.
2. Main achievements of the dissertation
2.1. Summary feature of the dissertation
The dissertation uses a politico-historiographical approach, as evidenced by: on the one
hand, the historiographical approach and analysis of facts, and on the other hand, the evidence
of empirical events in the development of Islamic movements and Islamic religious practice.
As a result of the theoretical analysis of this method of research, the dissertation presents a
scientific view of the problem of the theoretical and scientific foundations of pragmatism in
Sunni Islamic movements. Unlike political Islam, which manifests an Islamic ideology that
states that those who believe in Islam must spread Islam through war and violence (Hamas,

the Muslim Brotherhood, etc.), Islamic socio-religious practices spread Islam legally. . They
act as organizations that seek to establish good relations between Muslim and non-Muslim
governance structures in individual countries;
Based on the research done by Daniel Galily, the following thematic and applied
scientific contributions are presented:
1. On the basis of the application of the politico-historiographical approach in the
dissertation the importance of the philosophy of pragmatism for the construction of a new
approach in the modern Islamic movements is revealed. It is proven that the actions taken
by Islamic movements are pragmatic according to their central principle: Islamic patience.
It has been shown that, unlike Islamic ideology, which states that those who believe in
Islam must spread Islam through war and violence, Islamic movements want to spread
Islam legally. They act as organizations that seek to establish good relations between
Muslims and non-Muslim governing structures in individual countries.
2. In the dissertation a detailed scientific analysis of the concepts of Da’wah and Shari’ah is
made. Their secular / empirical nature has been revealed and they have been shown to be
an important element in building the ideological and scientific-political system of Islamic
radical movements. It shows how pragmatic changes and actions (building a network of
kindergartens, clinics, schools and an Islamic college, promoting sports and fighting crime
and drugs) are based on Da'wah, the principle of the spread of Islam. to the formation of a
new image of movements;
3. The dissertation is the first in Bulgaria research on the issue of pragmatism as a practice,
manifestations and action of Sunni Islamic movements and has contributed to European
science in this regard. The dissertation is by a researcher from the state of Israel, which is
practically at the forefront of the fight against terrorist Islam.
2.2. Defining characteristics of the research
In my opinion, factual "security" is a defining feature of research. It manifests itself in
the following more important aspects:
First, the research hypothesis "Pragmatism is the philosophical basis of the practice,
manifestations and actions of the Sunni Islamic movements", as the author of the dissertation
points out, is based on his prior knowledge of the history and presence of Sunni Islamic
political movements and the search for a pragmatic theoretical worldview through which these
movements can be studied, observed and analyzed.
The second, which is also basic, is expressed in the aspects considered by the
dissertation: political Islam; religious fundamentalism as an ideological and practical factor;
how fundamentalist movements are shifting from a fundamentalist religious ideology to a
movement that seeks to create an independent Islamic community.
2.3. Central point in the dissertation
Proving the hypothesis of the dissertation is the central point of the study and it is
outlining the "profile" of Sunni Islamic movements. Is the activity of Islamic movements in
line with the theory of pragmatism? The hypothesis put forward by the doctoral student in the

dissertation "Pragmatism as a practice, manifestations and action of Sunni Islamic
movements" leads to several important conclusions, which can be reduced to the following
brief summaries:
The most important rule in pragmatism is that hypotheses about the results of future
actions should be determined only by observing their practical consequences on the ground.
Proponents of the theory of pragmatism require people to perform actions that contradict their
beliefs, from the empirical understanding that these actions will lead to more effective results.
According to this theory, when it comes to performing future actions and making important
decisions, one must think about the possible effects of the practical nature of each action and
according to this thinking to make the right decisions for the future.
This begs the question - to what extent does the study of the actions of Islamic
movements in the Middle East correspond to the theory of pragmatism? The actions taken by
Islamic movements are revealed to be pragmatic according to two guiding principles:
1. Islamic patience - a reflection between the armed struggle against infidels and social
reform (conquering the hearts and minds of believers) For example, the leadership of the
main fundamentalist movement in Israel entrusts its leadership since the mid-1980s to
Abdallah Nimr Darwish. Since then, the violent movement has been abandoned and a new
way of persuasion has been waged to alleviate the suffering of Arab society in Israel.
Darwish steers the movement in a new direction of deepening Islamic roots by winning
hearts in the Islamic community. Mosques have increased, the number of worshipers has
increased significantly, and Islamic dress code and social behavior have been adopted by
women and men.
2. The main theme of the activity is Da’wah - the principle of spreading Islam. To this end,
the movement began building a network of kindergartens, clinics, schools and an Islamic
college in Um al-Fahm. In the field of winning the hearts of Islamic youth, the Movement
also promotes sports activities and deals with crime and drugs.
Based on the analysis, the dissertation manages to prove the hypothesis that Islamist
movements have understood that they must show and show pragmatism, because through it
they receive rehabilitation in the social community, as well as financial support from
governments in Muslim and non-Muslim countries if they act within the law.
IV. Critical notes, recommendations, and questions about the dissertation
In outlining the main characteristics of the dissertation of Daniel Galily, it is necessary
to emphasize the existence of:
 There are some omissions or insufficiently specified and substantiated ones. Among them,
given the "empirical" focus of the study, the following are more important: first, in the
empirical study of the various Sunni Islamic movements, there are few contextual
personal representatives of these movements;
 The appendices to the dissertation provide more accurate and rich empirical data than the
individual research in the dissertation.

V. Conclusion.
I think that the review shows that despite some shortcomings, the review is the result of
an in-depth study of the factors and mechanisms that contributed to the growth of Sunni
Islamic movements in the Middle East, which has not only theoretical but also significant
practical problems. This finding, as well as the relevance of the topic of the dissertation give
me reason to suggest to the esteemed scientific jury to defend the dissertation on "Sunni
Islamic movements in the middle east and the theory of Pragmatism" to award its author
Daniel Galily educational and scientific degree "Doctor" in the scientific field: 3. Social,
economic and legal sciences. Professional field: 3. 3. Political sciences, Specialty: Politology
VI. Declaration
I, the undersigned Assoc. Prof. Petya Stoyanova Pachkova, DSc. I declare that I meet
the minimum national requirements for holding the academic position of "Associate
Professor".
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