
1 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на дисертационния труд на докторант 

Виктор Бисеров Михайлов 

 „Европейската гражданска инициатива и политическият дневен ред на 

ЕС: Оценка на иновативността и ефективността“ 

Научен ръководител: доц. д-р Румяна Коларова 
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Професионално направление 3.3 – Политически науки  (Европеистика - 

политологични изследвания на Европейския съюз) 

Рецензент: проф. д-р Ингрид  Шикова – катедра Европеистика, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ 

 

1. Данни за дисертанта   

Виктор Михайлов е завършил висшето си образование в СУ „Св. Климент 

Охридски“. Той е магистър по право и магистър по международни отношения. 

Владее английски и немски език. 

2. Данни за докторантурата  

Със заповед  на Ректора РД 20 – 113 / 25.01.2013 Виктор Михайлов е 

зачислен от 01.02.2013 г. до 01.02.2016 г.,  като докторант, редовна форма на 

обучение  по Политология (Европеистика - политологични изследвания на 

Европейския съюз) в катедра „Европеистика ” на Философски факултет“ с научен 

ръководител доц. д-р Румяна Коларова и тема на дисертационния труд : 

„Европейската гражданска инициатива и политическият дневен ред на ЕС: 

Оценка на иновативността и ефективността.“ 
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Положил е успешно изпити по: Методология на сравнителните изследвания, 

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита, Академично писане за докторанти 

и докторантски минимуми по специалността и по английски език. По време на 

докторантурата е водил семинарни занятия по дисциплината „Въведение в 

изучаването на ЕС”, специалност Политология, III курс, бил е гост лектор в 

магистърска програма  „Е-Европа“ по темата „Интернет измерения на 

Европейската гражданска инициатива“, изготвял е рецензии на магистърски тези, 

участвал е в докторантски семинар на катедра „Политология“. 

На 12 януари 2016 г. докторант Виктор Михайлов  премина успешно 

вътрешна защита на дисертационния труд и с решение на катедрения съвет е 

допуснат за публична защита. Трябва да бъде посочен и фактът, че докторантът е 

успял да подготви своя дисертационен труд и да премине вътрешната защита в 

рамките на срока на редовната докторантура, което заслужава да бъде оценено, тъй 

като  не се случва често. 

 

3. Данни за дисертацията и автореферата 

3.1. Важност и актуалност на изследвания проблем  

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е първият наднационален 

инструмент, който цели да създаде пряка връзка между гражданите и институциите 

на Европейския съюз. Въпреки, че тя беше въведена с Лисабонския договор, идеята 

за гражданско участие на европейско равнище не е нова. В същност неуспешни 

опити за даване право на инициатива на гражданите на ЕС са правени от 1988г. 

Един от сериозните опити датира от 1996г., когато австрийският външен министър 

Волфганг Шусел и неговият италиански колега Ламберто Дини предлагат 

включването на ЕГИ в Амстердамския договор, но не намират подкрепа. Едва през 

2003г. Европейският конвент включва ЕГИ в проекта за конституционен договор. 

Въпреки отхвърлянето му, ЕГИ е включена по-късно в Лисабонския договор.  
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Изтъквана като един от най-иновативните елементи, въведени от 

Лисабонския договор, ЕГИ беше натоварена с големи очаквания за развитие на 

транснационалната демокрация. Едновременно с това, обаче, тя  постави редица 

предизвикателства както пред европейските институциите, така и пред  

гражданското общество, включително пред политически активните граждани на 

ЕС. Въпреки, че предварителните очаквания бяха високи, първите резултати са 

доста противоречиви, дори разочароващи.  Къде се коренят  причините – в самата 

конструкция на ЕГИ, в практическото прилагане, в европейските институции,  е 

въпрос, чийто отговор търсят както официалните анализи, така и редица 

изследователи.  Този интерес е свързан както с уникалността на интеграционната 

конструкция, така и с проявленията на демократичния дефицит и на 

наблюдаваното отдалечаване на Европейския съюз от гражданите.  Прилагането на 

ЕГИ създава сложна мозайка от взаимоотношения между европейските и 

националните институции, между институциите и гражданското общество, а 

резултатите на този етап не са особено обнадеждаващи. Все по-належаща става 

необходимостта да се даде ясна оценка на прилагането и въздействието на 

Европейската гражданска инициатива, което я  превръща в обект на засилен 

изследователски и обществен интерес.  

В своето изследване докторант Виктор Михайлов се е заел именно с тези 

безспорно актуални въпроси:  участват ли гражданите във формирането на 

политическия дневен ред на Европейския съюз,  подходяща ли е правната рамка и 

процедурата за осъществяване на ЕГИ,  какви фактори влияят върху ефективността 

на ЕГИ, как българските граждани участват в инициативите.  Тези въпроси са 

актуални и важни не само за Европейския съюз като интеграционно обединение, но 

и конкретно за България като пълноправен член на тази общност.  

Заключението ми е че, предложеният за рецензиране дисертационен труд е 

посветен на актуални, важни и подходящи за докторантско изследване, въпроси. 

Дисертацията дава професионален научен поглед върху тематиката за европейската 

гражданска инициатива – един нов обект на изследване с едва тригодишна история 

на прилагане. 
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3.2. Структура и съдържание на дисертационния труд 

Дисертационният труд  е с общ обем от 204 страници, от които  181 

страници текст, две приложения в обем 12 страници и 11 страници цитирана 

литература, съдържаща 167 източника на български и на английски език.  

Дисертацията е структурирана във въведение, четири глави и  заключение. 

Във въведението  е изложена част от теоретичната рамка на изследването. 

Формулирани са целите и задачите, както и научните хипотези, чието 

потвърждение се търси в дисертационния труд. Основна цел на дисертационното  

изследване е да анализира и оцени иновативността и ефективността на ЕГИ като 

ново демократично право на гражданите на ЕС преди всичко от гледна точка на 

въдействието му върху определяне на политическия дневен ред на ЕС.  За 

постигане на тази цел са формулирани шест конкретни задачи, свързани с анализ 

на процеса на формиране на политическия дневен ред  чрез прилагане на 

теоретични модели, на въздействието на отделните участници в този процес,  с 

разглеждане на процедурни и практически въпроси при прилагане на ЕГИ, с оценка 

на гражданската мобилизация за участие в ЕГИ. Във въведението са формулирани 

и двете основни хипотези, чиито потвърждение търси дисертационното 

изиследване, а именно: 1. Като ново право и нова форма на политическо участие на 

гражданите Европейската гражданска инициатива води до иновация  на 

механизмите за определяне на дневния ред в ЕС, 2. Европейската гражданска 

инициатива ефективно осъществява функцията си да позволи на гражданите да 

въздействат върху политическия дневен ред на ЕС.  Естествено, имайки предвид 

кратката история на съществуване на Европейската гражданска инициатива, 

докторантът прави предварителна уговорка  за условността на заключенията и 

особено за тяхната категоричност. Целите, задачите и научните хипотези са 

формулирани ясно и точно, което помага на докторанта да конструира по 

подходящ начин своето научно изследване. 
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В първа глава е направен аналитичен преглед на процеса на формиране на 

политическия дневен ред на ЕС.  Тя е структурирана логично – първоначално е 

направен обзор на съществуващите теоретични изследвания на същността и 

процеса на определяне на политическия дневен ред, изяснени са основни понятия, 

свързани с дневния ред, видове дневен ред, различните подходи при неговото 

определяне. Разгледани са факторите, които въздействат върху определяне на 

дневния ред. Специално внимание в тази глава е обърнато на основните теоретични 

модели за определяне на дневния ред. Тяхното подробно разглеждане позволява на 

автора да  премине логично към изясняване на определянето на дневния ред като 

интегрална част от политическия процес в ЕС, на ролята на отделните институции, 

на гражданското общество и на общественото мнение.   

Втората глава е посветена на правната и процедурна рамка и същността на 

механизма на ЕГИ. Изяснен е подробно подходът за създаване на правната уредба 

и конкретните изисквания на механизма за нейното практическо осъществяване и 

на тази основа се прави анализ дали те създават необходимите условия за 

осъществяване на ЕГИ.  

Третата глава разглежда практическото прилагане на механизма на ЕГИ в 

периода 1 април 2012 – 1 ноември 2015г. Разгледана е спецификата на успешно 

проведените инициативи и последствията от тях, посочени са конкретни проблеми 

при практическото приложение на ЕГИ. В тази глава е използван модела на 

Кингдън (разгледан в първа глава) за оценяване ефективността на ЕГИ по 

отношение на формирането на дневния ред на ЕС.  

Четвъртата глава е посветена на националните особености при прилагането 

на ЕГИ чрез  конкретен анализ на българския случай, с което се цели да се изяснят 

предпоставките за ефективност на инициативата на национално равнище, нагласите 

и мотивацията на българските граждани за участие на ЕГИ. 

Заключението следва логиката на изследването и определя мястото на ЕГИ 

във формирането на политическия дневен ред на ЕС, дава отговор на поставените в 

началото изследователски въпроси и хипотези като определя иновативността и 
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ефективността на ЕГИ на настоящия етап.  Първата хипотеза в голяма степен е 

потвърдена, докато по отношение на втората хипотеза  анализът показва, че на този 

етап ЕГИ не успява да въздейства убедително върху политическия дневен ред на 

ЕС.  

 

4.Оценка и научни приноси на дисертационния труд  

Представеният за рецензиране дисертационен труд отговаря на законовите 

изисквания и  съответства на изискванията в Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски”.  Дисертационният труд е завършено научно изследване и е 

свидетелство, че авторът притежава задълбочени знания по темата,  познава 

теорията и академичната литература в изследваната област и демонстрира 

способност за самостоятелно научно изследване. Структурата на дисертацията е 

логична и съдържа необходимите елементи. Използвани са подходящи 

изследователски методи. Библиографията е  изчерпателна, източниците са 

използвани добросъвестно в дисертацията.  Авторефератът отговаря на 

съдържанието на дисертационния труд. 

Редица са достойнствата на дисертацията: задълбочени анализи, подкрепени 

с конкретни примери, защитаване на тези, безспорно познаване на академичния 

дебат по изследваните въпроси, коректност при ползването на източниците.   

Езикът на докторанта се отличава с краткост и пестеливост, което допринася 

за логическа яснота на дисертационния труд. Използваната терминология е 

прецизна. Технически  дисертацията е оформена много грижливо.  Цялостното 

звучене на труда и неговото оформление заслужават висока оценка .   

Напълно споделям приносите, формулирани в автореферата.  Според мен, 

основните приноси на автора се съдържат в главата, свързана с изследването на 

българския случай. Тези приноси имат практико-приложен характер и са полезни 

при бъдещи участия на български организации и граждани в ЕГИ.  Не трябва да се 
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пренебрегва и цялостният принос на изследването на Европейската гражданска 

инициатива, каквото до този момент в българската научна литература не 

съществува. Докторантът е направил опит да разработи  теоретичен модел за 

анализиране на процеса на определяне на политическия дневен ред на Европейския 

съюз, който би могъл да бъде използван и при бъдещи изследвания , включително 

и при по-нататъшни изследвания на ЕГИ.  Приносен елемент се съдържа и в 

анализите на събраните емпирични данни и направените на тази основа изводи.  

Практико-приложният характер на препоръките за реформиране на механизма на 

прилагане на ЕГИ в бъдеще също заслужава висока оценка.   

5.Публикации и участие в научни форуми  

Докторант Виктор Михайлов има шест публикации по темата на 

дисертацията. Четири от тях са публикувани в сборници с доклади от участие в 

научни конфренции, а две са в електронни списания. Както показват публикациите, 

по време на своята редовна докторантура, Виктор Михайлов е участвал с доклади в 

редица научни форуми. Оценявам положително всички публикации и насърчавам 

автора  да продължи да публикува по тези важни, дискусионни  и недостатъчно 

изследвани въпроси.  

6.Бележки и въпроси  

Задължително е да отбележа, че на вътрешната защита в катедра 

„Европеистика“ направих редица бележки за отстраняване на някои слабости и 

препоръки за подобряване на дисертационния труд, които са отразени 

добросъвестно  в окончателния текст.  Бих искала да поставя и един въпрос – 

според докторанта, има ли бъдеще европейската гражданска инициатива в 

настоящия си вид  и при прилагане на съществуващата процедура?  

7. Заключение 

Обобщавайки казаното дотук бих искала да представя накратко моите 

цялостни впечатления от рецензирания труд:  
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Дисертационният труд на Виктор Михайлов е компетентно и завършено 

самостоятелно изследване. Той  е убедителен в анализите, които прави, 

аргументира тезите си, прецизен е в използваните термини и цитирането, 

изследването е осъществено добросъвестно. Дисертационният труд показва 

научната осведоменост и добрата информационна култура на  докторанта в 

изследваната област. Въз основа на цялостната положителна оценка на 

дисертационния труд „Европейската гражданска инициатива и 

политическият дневен ред на ЕС: Оценка на иновативността и 

ефективността“ подкрепям присъждането на образователна и научна степен 

“доктор” на Виктор Бисеров Михайлов. 

 

 

24. 4 . 2016 г.       проф. д-р Ингрид Шикова 

 

 

 

 

 


