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Становище 

от проф. д-р Анна Славчева Кръстева, 

Департамент по политически науки на Нов Български университет 

на доктората на Виктор Бисеров Михайлов 

Европейската гражданска инициатива и политическият дневен ред на ЕС:  

оценка на иновативността и ефективността 

за присъждане на образователната и научна степен  доктор по научна специалност 

05.11.02 - Политология (Европеистика - политологични изследвания на ЕС) 

 

Демократичният дефицит, (не)участието на гражданите в процеса на дефиниране на 

европейските политики са сред горещите теми на изследванията на европейската интеграция. 

Те придобиват пареща актуалност в контекста на мощните вълни контестаторна гражданст-

веност. Два допълнителни фактора усилват значимостта на темата - единият е политически, 

другият е теоретичен. Първият е свързан с политиките на ЕС за ‘декретиране’ на гражданско 

участие отгоре чрез регламентиране на неговите форми и начини на реализация, вторият - с 

теоретичните предизвикателства на изследванията на пресечната точка на политологията и 

европеистиката, на гражданските мобилизации и механизмите на определяне на европейския 

политически дневен ред. Как и доколко докторантът се справя с тези предизвикателства е 

предмет на настоящото становище. 

 В количествено отношение тезата отговаря на всички изисквания за докторат: 203 

страници текст и 167 цитирани източника на български и английски език. Структурата на 

текста отговаря на логиката на изследването, главите са ясно и точно формулирани. 

 Сред многобройните достойнства и интересни резултати на изследването бих откроила 

основните: 

 Балансиран подход към предмета, теоретизиращ и изследващ емпирично две раз-

лични сюжетни линии в разгръщането на ЕГИ:  демократичната тема за овластя-

ването на гражданите като активни актьори и на мобилизации, и на влияние върху 

европейските институции; технолого-европеистичната тема за механизмите на 

формиране на европейския политически дневен ред и за (не)допускането на екс-

периментиране на иновативни форми на неговото дефиниране. 

 Концептуална и аналитична прецизност. Хипотезите са ясно формулирани. Ви-

соката степен на рефлексивност се демонстрира в конкретното и точно посочване 

на условията за валидиране или опровергаване на хипотезите.  Особено прецизно са 
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формулирани тези условия за първата хипотеза - нови актьори, нови канали, нови 

средства на рамкирането, нови модели на въздействие. 

 Конфликтната динамика в триъгълника граждани - национални/локални власти - 

европейски институции. Това е един от интересните емпирични анализи, показващи  

гражданските стратегии за мобилизиране на европейски механизми като ЕГИ, за да 

изведат местни проблеми на европейско ниво с цел да ‘заобиколят’ националните 

власти. Убедителен пример е инициативата “30 км/час “ за ограничаване скоростта 

на движение в известен брой общини в няколко държави-членки. 

 Доминацията на модела на вътрешния достъп дори при институционализация на 

модела на външната инициатива чрез ЕГИ.  Много убедително е показана силната 

резистентност към иновации и промяна на механизмите на определяне на дневния 

ред и на взимане на решения: „ЕК не е използвала пълномощията си да предложи 

проект за законодателен акт в следствие на проведена инициатива“.  

 Разликата между процедурна възможност и ефективно въздействие. Авторът 

успешно идентифицира множество противоречия, които сполучливо формира в 

парадоксалната формула „резултат без въздействие“ .  Изследването точно диаг-

ностицира отнемането на активния потенциал за промяна на ЕГИ и свеждането й до 

дискурсивно-делиберативна практика чрез вплитането й  в процедурни лабиринти, 

като точно посочва институционалните механизми: механизмът за предвидено из-

слушване в Европейския парламент съдейства за делиберациите, но не гарантира и 

не води до включване на дебатираните теми до законодателни предложения; Ев-

ропейската комисия има самостоятелни правомощия да реши как да постъпи по 

отношение всички инициативи на гражданите без оглед на събраните подписи. 

 Разминаването между дневния ред на гражданите и на ЕК, най-ярко демонстри-

ран от най-успешната инициатива „Спрете ТТИП“, събрала над 3 млн. изявления за 

подкрепа, на която ЕК отказва регистрация. 

 Механизъм за овластяване без ефект на овластяване. Силно звучат изводите за 

неудовлетвореността на гражданските актьори поради свободата и практиката на 

ЕК да не се съобразява с формулировките, предложени от ЕГИ. Овластяването на 

гражданите  не се случва или се случва в твърде ограничени рамки. 

 Българският случай e един от най-интересните емпирични приноси на изследва-

нето, което допринася за идентифициране и разбиране на българските актьори и 
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ефекти на ЕГК. Убедително са формулирани и критичните изводи за неуспеха на 

ЕГИ да повлияе върху обществения и медийния дневен ред и за неспособността й да 

се утвърди като катализатор, който активно да предефинира приоритетите на об-

ществото и институциите. 

 Стилът е ясен, четивен, добре артикулиран и аргументиран. 

 Резултатите от изследването вече са в научен оборот - те са представени на различни 

национални научни форуми и публикувани в електронни списания и сборници с доклади. 

 Няма изследване, което да не предизвиква въпроси и критични размисли.  В докторската 

теза на Виктор Михайлов ми липсва известна теоретична плътност и широта. Анализът е 

силно фокусиран върху своя обект - ЕГИ. Предимството на този подход е в убедителната 

кохерентност на анализа и комулативността на резултатите. Той обаче има известни 

ограничения, а именно не гради достатъчно теоретични мостове с по-общите проблеми на 

демократизацията на европейския политически живот, от една страна, и от друга, с други 

форми на демокрация на участието. Тези дефицити се проявяват в редица направления, от 

които бих посочила два. Първото е известната безкритичност при приемане на твърдения като 

това, че ЕГИ е първият инструмент на транснационална демокрация. Дори първоначално 

навлизане в темата за гражданските мобилизации би поставило подобна теза под силен 

критичен огън. Втората импликация на (свръх) голямата фокусираност върху ЕГИ е, че не 

изковава достатъчно теоретични клъстери, които биха позволили изледването да не загуби 

напълно актуалност при отпадането/отмирането/отменянето на ЕГИ. 

 Бих препоръчала публикация на тезата. Авторът е доказал своята способност да променя 

съотношението дескриптивно - аналитично/критично по отношение на второто. Една бъдеща 

публикация би могла да бъде нова стъпка в теоретичното узряване на теста в продуктивната 

перспектива на по-проблематизираща рефлексивност.  Бих препоръчала допълнителна реф-

лексия в две насоки: 

 Валидирането на първата хипотеза за разширяване кръга от актьори с право на 

непряка законодателна инициатива и възможност за въздействие върху дневния 

ред  да се преосмисли критично с оглед на други резултати от изследването, а 

именно неудовлетвореността на авторите, включително и на успешните ини-

циативи. Този вторичен критичен прочит на емпиричните резултати би позво-

лил по-фино да се концептуализира гражданския компонент в ЕГИ не само по 

отношение на количеството, а на agency, не само във връзка с броя участващи 

граждани, а и с (не)развитието на ангажирана гражданственост. 
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 Тезата за „предопределената иновативност“ също би могла рефлексив-

но-критично да се преосмисли и доразвие с индикатори не само на ‘входа’ - нов 

механизъм за влияние върху дневния ред, а и на ‘изхода’ - липсата на съобра-

зяване на ЕК с ЕГИ, резистентността към промяна на модела на вътрешния 

достъп за дефиниране на дневния ред, отчуждение на гражданските активисти, 

които биха могли да ориентират по-скоро към “предопределена неиноватив-

ност”.  

Оценка на личния принос на кандидата 

Изследването е самостоятелно, за което свидетелстват и публикациите - никоя не е в 

съавторство. 

Приносите са коректно и точно формулирани, основно емпирични, както и  теоре-

тични, съответстващи на критериите за докторско изследване. 

Заключение 

Научните приноси на кандидата са лични и безспорни.  Давам много висока оценка на 

докторската дисертация, препоръчвам нейната публикация след известна доработка. Ще 

гласувам с убеденост за присъждането на образователната и научна степен  доктор по научна 

специалност 05.11.02 - Политология (Европеистика - политологични изследвания на ЕС) 
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