
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Румяна Коларова, член на жури по конкурс за присъждане на научната и 

образователна степен доктор на Георги Борисов Методиев представил дисертация на 

тема „Президент на Република България: процес на институционализация и 

тенденции в дейността на президентите през периода 1991-2011“ 

Представеният за защита дисертационен труд е с обем 235 стандартни страници, 

разделен на увод, пет и приложение „Индикатори за сравнителния анализ на дейността 

на българските президенти (1991-2012). Научният апарат съдържа 105 заглавия и 

нормативни актове и документи. Източниците са добре подбрани съобразно темата на 

изследването, авторитетни и сред тях няма неизползвани, т.е. библиографията е 

действителна и пълноценно приложена. Цитираната научна литература свидетелства за 

ясно и конкретно дефинирания изследователски подход, стремежът да се гарантира 

многостранност на анализа на конкретния казус – институцията на държавния глава на 

Република България, както и гарантиране на максимална достоверност на емпиричните 

данни за дейността на българските президенти през изследвания времеви период . 

Дисертационният труд напълно отговаря на изискванията в Чл. 6, ал. 3 от Закона 

и чл. 27 от Правилника: („да показва, че кандидатът притежава задълбочени 

теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни 

научни изследвания“; „да съдържа научни или научно-приложни резултати, които 

представляват оригинален принос в науката“). 

Темата на дисертационния труд на Георги Методиев обхваща няколко 

изследователски задачи – да анализира институционалната логика на създадената чрез 

конституцията от 1991 година властова позиция „Президент на Република България“, 

да оцени ролята и значението на личността на държавния глава (т.е. доколко и как може 

да се персонифицира ролята и значението на Президента в съвременната българска 

политика), да направи обзор на съществуващите класификации на президентските 

институции в европейските парламентарни демокрации и критично да оцени 

позиционирането на българския случай в тях. И трите задачи са не само научно 

значими, но и предполагат, че успешното им постигане гарантира приносен характер на 

научното изследване. Георги Методиев успешно се е справил и с трите, което означава, 

че дисертационният му труд е първото цялостно и системно политологическо 

изследване на институцията на българския президент.  

Като особено достойнство на работата трябва да се посочи фактът, че всички 

изводи стъпват върху създадена от самия докторант база данни за дейността на трима 



български президента (Желю Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов) за периода на 

четири пълни институционални мандата (1992-2011). Разбира се, анализът включва и 

политическата и институционална динамика преди 1992 година, като докторантът 

правилно отграничава в изследването си процесът на създаване на институцията от 

процеса на нейното функциониране и реализиране като елемент от новосъздадената 

политическа система/ уредба на България.  

Не на последно място бих искала да посоча и ясното разграничаване при анализа 

на политическата власт и политическото влияние, като два същностни аспекта 

характеризиращи дейността на пряко избраните български президенти. Нещо повече, 

когато изследва взаимодействието на българските президенти с останалите 

политически институции Георги Методиев последователно отчита променящият се 

баланс между власт и влияние. 

Отговорът на въпроса как докторантът се е справил с тези три групи задачи е и 

основание за моята оценка на неговия труд. Бих искала да започна със създадената база 

данни за дейността на българските президенти през периода 1992-2011 година. В 

изследванията на политическата динамика в България през последните 25 години често 

съм се сблъсквала с впечатляващи непълноти и неточности на емпиричните данни. 

Основна слабост на българската политология е и фактът, че все още не сме създали 

обща база данни, върху която да стъпят научните дебати за характера на случилите се 

политически промени и тенденциите в институционалното развитие. Но Георги 

Методиев не просто създава такава база данни за президентската институция. Той 

предлага система от критерии, чрез които я организира и анализира. Като негов научен 

ръководител мога да твърдя, че тази система от критерии беше съществено 

преосмислена и преработена в процеса на самото изследване. А изводите и оценките в 

анализа са показателни за нейната ефективност.  

Преди изследването на Методиев многократно български и чуждестранни 

политолози са класифицирали българската президентска институция. Съществуват и 

алтернативни модели за типологизирането на ролята и значението на президентите в 

европейските парламентарни демокрации. Достойнство на изследването на Георги 

Методиев е, че той не се изкушава просто да избере един от възможните алтернативни 

модели и коректно оценява силните и слабите страни на всеки от тях, като обръща 

особено внимание на частичната аналитична ефективност на „полупрезидентския 

модел“. Имам основание да заключа, че това свидетелства за зрелия характер на 

неговото изследване, което успява да преодолее схематизма в подобни класификации. 



Въпросът за персонификацията на президентската институция е голяма тема в 

сравнителната политология. Георги Методиев е избрал да я разглежда през призмата на 

политическото лидерство. Той последователно прави това, дефинирайки девет основни 

„измерения“ в дейността на трима избрани български президенти. По моя оценка 

основният принос на Методиев е именно последователно проведения анализ в четвърта 

глава на дисертационния труд, а не схематично обобщените „модели на лидерство“ в 

заключителния 12 параграф от нея . Особено значим е анализа на взаимодействието на 

държавния глава и кабинетите, където докторантът обосновава тезата, че президентът 

губи и власт и влияние когато се конфронтира с кабинета. Други важни аспект на 

моделите на лидерство е анализа на специфичният начин по който всеки един от 

тримата президенти използва правомощията на институцията, на начина по който те 

форматират своите публични изяви, организират своите администрации. Методиев е 

предложил и защитил един работещ модел за сравнителен анализ на президентската 

институция, които съм убедена, че ще се утвърди в научната общност. 

В качеството си на научен ръководител мога отговорно да декларирам, че 

дисертационният труд „Президент на Република България: процес на 

институционализация и тенденции в дейността на президентите през периода 1991-

2011“ е изцяло единствено дело на Георги Методиев. Резултатите от това изследване 

имат основополагащо значение за сравнителния анализ на президентската институции в 

Република България доколкото са първо по рода си системно емпирично проучване, 

което има за цел не само да предложи оценка на дейността на трима президента в 

рамките на четири мандата и да изведе общите институционални тенденции, но също 

така да оцени и класифицира модела на българската политическа система от гледна 

точка на мястото и ролята на президентската институция в нея.   

Като имам предвид качество на изследователската работа по дисертационния 

труд, обобщената оценка на постигнатите резултати, безспорната оригиналност на 

основните изводи и научните приноси направени в представения труд напълно убедено 

предлагам на Научното жури да присъди на Георги Борисов Методиев 

образователната и научна степен “ДОКТОР”. 

 

София      

31.08.2014       доц. д-р Румяна Коларова  


