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Представен е дисертационен труд на тема: „Реторическа 

аргументация в дебатите по вотовете на недоверие на коалиционните 

правителства в България (2001-2009)”. Трудът съдържа: съдържание, увод, 

шест глави, заключение, приложения, библиография, списък с приносни 

моменти, списък с публикации, декларация за авторство. 

Изследването е в областта на политическата реторика. Трудно бих 

казал, че става дума за съвременна, модерна област. Това е една вечна, и 

вечно модерна област в реториката. Основна част от ораторските текстове, 

достигнали до нас от източната древност и Античността, са представители 

на политическо красноречие. Безспорните ораторски шедьоври в историята 

също са предимно в политическата сфера, на границата на политиката и 

епидейктиката или в политическите съдебни процеси. Политическото 

красноречие е израз на самата политика, част от политиката и като такова е 

онзи „двигател на историята”, който нерядко прави тази история една или 

друга.  

В този смисъл темата на дисертацията е изключително актуална.  

В увода, достатъчно изчерпателно и представително, са посочени 

рамките на изследването, неговият обект, предмет, цел, задачи и хипотези. 

Формулирана е единицата на анализ, изследователският въпрос, основната 

цел и задачите на изследването, както и работните хипотези. Като 

основание да се заеме с подобно изследване докторантката е посочила 

също и личното си пристрастие (политолог по образование и политически 

журналист в БНР) към проблематиката, което според мен е допринесло във 

висока степен за успешния резултат.  

Посочена е неособената ефективност на вотовете на недоверие в 

цитирания период. Както казва авторката, „В новата българска 

парламентарна история няма свалено правителство след гласуване на вот 



на недоверие…” (с. 2). Дебатите по тези вотове се представят в медиите 

като „упражнения по вот на недоверие”. Вярно е, че тези вотове не 

постигат крайната си цел, но това не бива да се приема като неуспешно 

политическо поведение. Вотът е сериозна мярка за контрол върху 

управляващите дори когато е неуспешен. Намира широк отзвук в 

обществеността и ако в парламента едно мнозинство очевидно добре 

удържа атаката, то извън парламента вотът би могъл да намери широк 

отглас и да представлява част от предизборна кампания или да има 

подобен ефект. Едно разумно управляващо мнозинство би могло да 

извлече много положително от вотовете на недоверие. Много, добре 

аргументирани от опозицията неща биха могли да бъдат възприети. В този 

смисъл дебатите не са просто нищо или просто упражнение. Тъкмо поради 

тази причина реторическата аргументация в дебатите по вотовете на 

недоверие никак не е за подценяване и заслужава подобно изследване.  

В първа глава докторантката съвсем основателно се спира на 

реториката и аргументацията. На взаимоотношението реторика – 

диалектика, което прави още Аристотел в първото изречение на 

„Реторика”. Аргументацията е основа на реториката от самото си 

възникване. Няма реторика без аргументация. Поради това уместно и 

съвсем правилно, накратко, авторката се спира на античните реторически 

корени на проблема за аргументацията - на Платон, Аристотел, Сократ, 

Цицерон.  

Естествено акцентът в тази материя е поставен на съвременните 

изследвания на аргументацията през втората половина на 20 век. 

Достатъчно добре са представени основните автори (представители на 

различни научни области – „логици, философи, психолози, лингвисти, 

реторици”), работещи в тази материя, техните съчинения, определения, 

гледни точки. Подчертава се обширният обхват на проучванията в 

областта на теория на аргументацията, на изследванията на „микро” и 

„макро” ниво и пр., и пр. 

  Специално внимание е отделено на „Нова реторика” на Хаим 

Перелман и Люси Олбрехт-Титека. Това е справедливо, доколкото този 

техен труд бележи своеобразен връх в „Теория на аргументацията”, без 

естествено да се подценяват всички останали автори. Именно в нея 

особено добре са свързани „логически, лингвистични и реторически 

ориентации в изследванията на аргументативния дискурс”. Особено 



внимание Перелман и Титека обръщат на неформалното разсъждение, 

типично за политиката и политиците, за юристи във и извън съдебни 

процеси, за общественици и др. Те твърде често преследват 

правдоподобието и убедителното звучене, отколкото истинното, което 

често е неудобно. За подобно нещо говори още Аристотел в „старата 

Реторика”. На преден план излиза ефективността, а не истинността, което 

отваря място на манипулативната аргументация. Търси се реторическата, а 

не логическата стойност на аргумента, което естествено не означава, че те 

непременно се противопоставят. Всичко това е отбелязано и коментирано 

от докторантката. Специално внимание е отделено на концепцията на 

Перелман за аудиторията и видовете аудитории.  

Също с необходимата пълнота, за нуждите на изследването си, без да 

се отива към преразказване, докторантката представя изследванията на 

Стивън Тулмин и неговите „аргументативни полета”, на аргументативната 

валидност (надеждността) на аргументацията, на различните видове 

аргументи – субстанциални и аналитични, на ситуационното – 

реторическо, и интелектуалното – логическо, които авторката определя 

като „неделими особено в политическата практика” (с. 26). Изтъква се 

важността на динамиката на средата за изграждането и ефективността на 

аргументацията. Това, правилно подчертава авторката, е от голямо 

значение както при мотивите за вота на недоверие, така и при 

аргументирането му в дебатите. Отдадено е дължимото на ситуацията и 

ситуационността на комуникацията, респ. на аргументацията. Авторката се 

е спира на изследванията на контекста на Ван Дайк и К. Илие и огромната 

роля на контекста за уместно аргументиране, като „предубедените или 

непълни контекстни модели са източник на дълбоки комуникативни и 

взаимодействащи сблъсъци” (с. 29).  

Заслужава адмирация стремежът на авторката да се спре, за нуждите 

на дисертацията си, на повечето основни автори в тази област: Рут Водак, 

Дъглас Уолтън, Ерик Крабе, Ралф Джонсън, Антъни Блеър, Франс ван 

Емерен, Роб Гротендорст, както и на немалко български автори. Това е 

направено с чувство за мярка и в същото време аналитично и в 

сравнителен план.  

Авторката изрично подчертава, че ще ползва всички представени 

автори за нуждите на изследването си. Изцяло може да се подкрепи 

схващането й, че при вотовете на недоверие участниците в дебата се 



опитват да въздействат дори на директната си аудитория в парламента по-

скоро чрез въздействие върху индиректната (радио- и телевизионна) 

аудитория, която да упражни външен натиск – не непременно чрез 

демонстрация и/или окупация на парламента, на което сме били свидетели, 

колкото чрез изразени по най-различен начин мнения, формирани от 

парламентарните дебати по вотовете на недоверие, които да достигнат до 

политическите противници в парламента (с. 45). Това пък показва 

истинския адресат на аргументацията в тези дебати – индиректната 

аудитория, която да окаже външен натиск. Затова авторката изрично 

подчертава, че това ще бъде водещо в изследването й. Независимо от това, 

не би било лошо, ако докторантката беше теоретизирала малко повече по 

този интересен и благодарен за изследване въпрос. Струва ми се, че 

именно индиректната аудитория е първостепенната аудитория, поради 

което и целевата аудитория. Спрямо нея са специализирани преди всичко 

аргументите и аргументирането, а директната – народните представители в 

залата, тази, която фактически само формално е целева, може да се 

определи като второстепенна. Разбира се, по никакъв начин не бих искал 

да налагам мнението си, формално, а може би и не само формално, 

авторката е в правото си да приема аудиторията на Народното събрание 

като целева и първостепенна аудитория. Именно Народното събрание се 

произнася по вота на недоверие, независимо как е формирало волята си.  

Втората глава на дисертацията си авторката е посветила на 

парламентарната реторическа практика в България.  

До 1989 г. в България, т.е. в НРБ, независимо че съществуваше 

парламент (Народно събрание), трудно бихме могли да говорим за реална 

реторическа практика, камо ли за вотове на недоверие. Съвсем случайно 

веднъж имаше питане от народен представител, което се прие за връх на 

демокрацията. Имаше съмнително единодушие. Под реална реторическа 

практика визирам не говоренето пред публика, което вече формално е 

реторическа практика, а такова говорене, което цели да аргументира тези и 

контратези, да цели формирането на мнения и убеждения, т.е. това, което е 

предметът на изследване от дисертантката. И днес дори е малко 

съмнително, доколко говоренето пред публиката в пленарна зала и особено 

по вотовете на недоверие е определящото. Авторката посочва именно това, 

когато говори за влиянието на второстепенната върху първостепенната 

аудитория. Но и това не е малко. Няма спор, че става дума за реторическа 



практика. Може да се помисли дали в тази дисертация би могло да се 

отчете влиянието и на други, вече не реторически, фактори, влияещи на 

парламентарната аудитория – партийна дисциплина, кулоарни практики, 

„аргументи”, свързани с атака, към ценностната система на конкретни 

народни представители, олигархически намеси и пр. Това може би следва 

да бъде тема на отделно изследване. 

Авторката дава определение на парламентарна реторика, като 

изрично подчертава, че има предвид нейния широк смисъл. Изчерпателно 

са обхванати вероятно всички възможни прояви на ораторство в 

парламента – не само по повод вотовете на недоверие. Направен е кратък 

преглед на литературата по въпроса, като според мен уместно, е 

представен българският принос, заедно с П. Рикьор, Ласки и др. С оглед 

изследването си, докторантката сочи какво ще разбира под „вербално 

парламентарно взаимодействие” при вотовете на недоверие (с. 55 сл.). 

Разгледани са парламентарният оратор и парламентарната аудитория във 

всички възможни и необходими за изследването аспекти. Дадено е и 

определение на парламентарен оратор (с. 57), като в същото време са 

разгледани и различните видове аудитории на участника в дебата по 

вотовете на недоверие. Тук авторката правилно използва и терминология 

от теория на аргументацията, което й позволява да използва 

инструментариума й при своите анализи.  

Докторантката се спира на отделните видове парламентарно 

ораторство в светлината на реторическите класификации, като се опира на 

български и чужди автори, работили по въпроса. Това е направено 

аналитично и личи собствената гледна точка на автора. 

Не би могло да се разглежда парламентарното красноречие, без да се 

изследват стилът и езикът на парламентарния оратор. Езикът ни все повече 

обеднява. Думите девалвират и макар и да не престават да носят 

първоначалното си значение са във висока степен обезличени. Този процес 

не е от вчера и е общовалиден, но у нас е особено типичен. В изложението 

си докторантката се позовава предимно на български автори, изследващи 

политическия стил, и възприема делението, което те му дават. Неособено 

позитивно е и отношението към използвания в парламента политически 

език, поради което се увеличават изследванията в тази област. Поне засега 

не забелязвам това да се е отразило положително на политическото 

говорене. В дисертацията политическият стил и политическият език са 



разгледани твърде икономично. Представени са няколко значими автори, 

но по-скоро телеграфно. Имат участие при анализите на отделните вотове 

на недоверие, но според мен политическият език и стил заслужават много 

по-голямо внимание в подобно изследване, независимо че темата е 

аргументацията. Би могло да се помисли за аргументативността на езика и 

стила. За реализиране на механизма на идентификацията чрез използване 

на „подходящ” език дори когато става дума за използване на диалект или 

жаргон, тъкмо в политическото красноречие. За аргументативността на 

уместния стил – като убедителен стил, независимо от убедителността на 

поднасяната информация, без естествено да се подценява – напротив, тя си 

остава водеща. Това не е нещо ново за реториката. Още при Аристотел 

имаме тезата за „уместен стил”, „който придава убедителност на факта”, за 

правдоподобно доказателство, за истинно, което звучи неубедително и 

неистинно, което звучи убедително и пр. 

Накратко е разгледана диалогичността и публичността на 

парламентарния дебат, без които няма и вотове на недоверие. При излагане 

на спецификата на парламентарния дискурс, като вид политически 

дискурс, авторката съвсем оправдано ни въвежда в термина „дискурс” и 

какво ще разбира под този термин. Многозначната му употреба 

задължително налага това. Представени са, сравнително кратко, редица 

световноизвестни автори, работили в тази област: Ф. дьо Сосюр, Е. 

Бенвенист, Т. ван Дайк, Дж. Потър, Н. Феърклиф, Х. Уидоусон, Ю. 

Хабермас, М. Фуко, К. Илие и др. Авторката не е останала на равнището 

на обикновено представяне на чужди гледни точки. Те са в съпоставка и 

накрая е дала и определението си за парламентарен аргументативен 

дискурс (с. 84 сл.).  

В третата глава „Политическа среда и фактологически граници на 

изследвания период” авторката прави обзор на правната интерпретация на 

процедурата – вот на недоверие. Нещо необходимо, доколкото става дума 

за правно регламентирана дейност. Правилно тук акцентът е поставен на 

българските автори, на техните позиции и становища, доколкото 

дисертацията е посветена на българска практика, подвластна на 

българското законодателство, а не въобще на вотовете на недоверие по 

света. Не би било лошо, ако настоящата дисертация се превърне в книга, да 

се даде малко сравнителноправна и реторико- съпоставителна гледна точка 

по вотовете на недоверие въобще. Представени са властта и опозицията 

като двете страни на политическата монета. Авторката уместно показва 

синонимиката, която ще използва при отразяване на същностите: „власт” и 



„опозиция”. Обратното би могло да доведе до известна неяснота и 

възможно объркване. В последния абзац на III.2 на Трета глава авторката 

пише „Властта (управляващите в дебатите по вотовете на недоверие са 

всички парламентарни групи, които участват в съставяне на 

правителство (управляващо мнозинство) и представителите на 

изпълнителната власт (Министерски съвет). Опозицията от своя страна 

включва всички останали групи в парламента и отделните независими 

народни представители” (с. 96). Според мен тук би могло да се помисли и 

за други възможности. Мисля, че не е оправдано отделните независими 

народни представители да бъдат непременно опозиционно ориентирани и 

като такива „блоково” да попадат в опозицията. Някои от тях, или дори 

всички, биха могли да подкрепят правителството, без да участват в него. 

Напълно възможно е дадена партия да не може да бъде отнесена нито към 

властта, нито към опозицията. Не попада в правителството, но и не гласува 

в подкрепа на вота. Макар и в следващ политически период, подобно нещо 

наблюдавахме в лицето на партия „Атака” при правителството на Пламен 

Орешарски.  

В III.3 е дадена аналитична и критична оценка на изследвания 

период. Отново, съвсем правилно, авторката представя и се позовава 

предимно на българските автори, работили по въпроса. 

  В III.4 „Политическата ситуация и внесените вотове на недоверие 

(2001 – 2009) продължава оценката на периода и конкретната политическа 

ситуация. В периода 2001 – 2009 г. има постъпили 13 вота на недоверие – 6 

в 39-то и 7 в 40-то народно събрание. Авторката накратко, но достатъчно 

информативно описва всеки един от вотовете – вносител, причини, 

гласуване.  

Глава IV e посветена на методиката на изследването. Съвсем 

естествено е използването на интердисциплинарен метод, доколкото и 

реториката е интердисциплинарна наука. Авторката сочи три етапа на 

изследването: на проектиране; на количествени изследвания; на качествен 

анализ.  

Обоснована е представителността на изследването – всички вотове 

на недоверие за конкретен период. В следващия етап са определени: 

изказването като единица на анализ, единицата на броене (дума) и 

изработването на регистрационна карта (с. 108 сл.). Тази глава е само от 

три страници и половина и мисля, че спокойно би могла да се постави в 

началото на сегашната глава V - „Анализ на реторическата аргументация 

във вотовете на недоверие”, та макар и с необходимата уговорка. 

Глави V и VI на дисертацията представляват истинският принос на 

докторанта в изследването, което в никакъв случай не бива да се приема 



като подценяване на всичко написано до този момент. Дисертацията е 

единно цяло и мога категорично да кажа, че всяко едно нещо е на мястото 

си. Тези две глави представляват отличен реторически анализ на всеки 

един вот на недоверие в периода 2001 – 2009 г. Авторката формулира 

работните си хипотези, до които достига в резултат на анализа на 

политическия дискурс. Представени са получените в резултат на контент 

анализа данни на първия вот на недоверие. Приложени са таблици, които 

илюстрират отлично изложението на авторката във връзка с анализа на 

реторическата аргументация: № 1. Анализ на изказванията на групите 

участници в дебата; № 2. Ранжиране на теми, използване за анализ на 

съдържанието; № 3. Честота на темите в изказванията на 5-те групи 

участници; № 4. Ключово понятие и подпонятия с най-честа употреба; № 

5. Ключови думи с най-честа употреба; № 6. Подходи в изграждане на 

аргументацията; № 7. Позиция на ораторите по групи участници; № 8. 

Демонстриран стил на говорене; № 9. Данни за информационна плътност. 

След това авторката преминава към анализ на съдържанието по първия вот 

на недоверие. Формулирани са предварителните основни наблюдения (с. 

121 сл.), аргументативните стратегии (с. 122 сл.). Разгледано е 

стратегическото маневриране и неговите основни аспекти - 

„приспособяването” към аудиторията, адекватен избор на теми или 

подтеми, реагиране на очаквания на аудитория, използването на 

подходящи средства за представяне на гледната точка и др. в тяхната 

съвкупност. Посочени са аргументативните стратегии на легитимация и 

делегитимация, при което се извеждат „най-устойчивите лексеми”: 

дестабилизация, страх, корупция, морал (с. 126 сл.). Наблюдава се 

изобилие от слова с негативни конотации, които характеризират врага (с. 

128 сл.). Теоретичните изводи са подкрепени с многобройни, без да се 

отива към излишество, цитати от различни изказвания. 

  Оттук до края на изследването, по един и същи – съвестен, 

задълбочен и достатъчно изчерпателен начин, докторантката е изследвала 

всички вотове на недоверие. Общият брой на представените таблици по 

анализа на отделните вотове е 108! Поместени са и две приложения: 1 и 2 с 

общо 22 цветни графики с „графично представяне на количествените 

показатели от контент анализа на дебатите по вотовете на недоверие” .Това 

прави изследването не само интересно, но и изключително полезно за 

всички изследователи не само на парламентарното, но и на политическото 

ораторство въобще. И може да се каже категорично, че то не би могло да 

бъде заобиколено от нито един изследовател на парламентарното 

красноречие и реторика оттук насетне. Приложената в края на 

дисертацията литература е със значителен обем: 123 източника на 

кирилица и 102 на латиница. 



  Посочените от докторантката приноси в дисертационния труд могат да 

бъдат приети изцяло. С този труд тя доказва умението си да работи върху научен 

текст, да предава ясно гледните си точки, с добър език и стил. Същото може да се 

каже и за другите й публикации в областта на политическата реторика. 

Предлагам на членовете на уважаемото жури да присъдят на докторант 

Виолета Ашикова образователната и научна степен „доктор по философия”.  

 

 

25.05.2015 г. 

София    Проф. дфн Величко Руменчев 

  

 

  

 

 

   


