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Становище 

за докторската дисертация на Ралица Симеонова  

на тема „КОАЛИЦИОННИ КАБИНЕТИ И КОНСОЛИДИРАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ 
РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ (1990-2013)“ 

 

Представената дисертация за придобиване на образователната и научна степен 
„доктор“ по политически науки е разработена под научното ръководство на доц. д-р 
Румяна Коларова. Текстът е в общ обем от 278 страници, съдържа увод, три глави на 
изложението, заключение, приложения и библиографски списък с източници на 
български и английски езици. 

Представено е изследване на влиянието на коалиционните управления върху 
консолидирането на парламентарната демокрация, като фокусът е върху българският 
опит след 1990 г. Самата тема е оригинална, защото въпреки множеството вече 
изследвания на българския преход към демокрация след 1989 г., няма специфично 
изследване на такъв въпрос. Има изследвания върху ролята на парламента в прехода, 
върху партийната система и нейната динамика, върху политическото поведение на 
гражданите, върху политическите партии, но не и ориентирано към управляващите 
политически коалиции и техните кабинети. В това отношение представената 
дисертация е осъществила първия си принос – намерила е нова, неизползвана гледна 
точка към демократизацията в България след края на комунистическото управление. 

Заслуга на представеното изследване е и работата с понятията. Авторката на 
дисертацията дискутира критично употребите на няколко основни понятия в 
социалните науки (най-вече политологията и социалната психология) като политическа 
коалиция, коалиционно поведение, коалиционно договаряне, но също и политически 
режим, демократизация, консолидация на демокрацията. За тази цел изследването 
мобилизира всички релевантни частни теории, които имат отношение към тези 
понятия и към концептуалното поле на работата – ролята на политическите 
коалиционни управления за консолидирането на режима на парламентарна 
демокрация. Авторката не само представя теоретичното поле, но прави и своя избор, 
референтните методологически подходи, които ще бъдат използвани в анализа. Тук, 
разбира се, както често правят авторите на докторски дисертации, заради опасенията 
да не пропуснат някое важно изследователско име, представянето на мобилизираните 
теоретични школи е прекалено обстойно и детайлно, на практика никой не е 
пропуснат. Това понякога затъмнява направения метологически избор (който винаги 
изглежда задължителен), както и оставя малко скрита аргументацията му. 

Събирането и теоретичното обобщаване на цялата необходима и налична информация 
за кабинетите в България след 1990 г. е също несъмнена заслуга на изследването. 
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Такова цялостно обобщение, аналитично описание на българските демократични 
правителства е от полза за всички изследователи, които се занимават с 
парламентарната демокрация в България. Събраните и систематизирани данни не само 
са използвани в самото изследване, но са представени и в няколко полезни 
приложения. Но най-съществения теоретичен принос на дисертацията е представен в 
заключителната четвърта част на третата глава – „Резултати от изследването“. 
Направената типология на всички български правителства от 1991 г. до 2014 г. е нова в 
българската политология, особено от гледната точка на политическата коалиция като 
инструмент за консолидирането на парламентарната демокрация. В случай авторката 
на дисертацията отстоява една теза, която не изглежда много популярна, защото 
всъщност подчертава, че коалиционните правителства не са нещо априори лошо, 
резултат от задкулисни договорки без добри последици за управлението, а напротив, 
инструмент на демократизацията. Защитаването на подобна теза изисква 
изследователски кураж и добра аргументация – нещо, което се вижда в представената 
дисертация. 

В „Резултати от изследването“ авторката се позовава на хипотезата за връзката между 
електоралната волатилност (изчислена според индекса на Педерсен, който датира от 
1979 г.) и формирането на коалиционни кабинети. Отхвърлянето на значимостта на 
тази връзка в българския случай на коалиционни управления, особено след 2000 г. е 
една добра теоретична находка и принос на работата. Същото се отнася и до 
аргументираното квалифициране на български модел на коалиционни кабинети като 
преобладаващо консенсусен. Тук бележката ми би била при изчисляването на 
електоралната мобилност и нейната интерпретация: дали изчислението на процентите 
е върху общия брой на избирателите или само върху гласувалите (в последния случай 
базата на изчислението е различна и стойностите не биха били сравними), както и дали 
ако приемем, че някой гласувал за СДС, например, през 1991 г. и през 2009 г. е гласувал 
за един и същ политически субект. Последното, обаче, изисква далече по-обстойно и 
специфично изследване и надхвърля задачите на представената дисертация. 

Няма изследователски текст, който да не може да бъде критикуван, иначе не би бил 
научен. Освен вече отправените критични бележки, бих посочил и няколко формални. 
Едната е свързана с библиографските източници – струва ми се, че макар да са 
посочени важни изследвания, малко са подценени българските автори, които са 
работили в широката проблематика на дисертацията. Втората ми бележка е езикова – 
едва ли има нужда някои специфични изрази (макар да имат характера на понятия) да 
бъдат представяни и на английски, като референтен език (защото тези понятия винаги 
се превеждат на различните езици). Третата ми забележка е за транслитерацията на 
чуждите имена на български език: понякога това се прави, в други случаи имената са 
оставени на латиница, да не говорим, че понякога транслитерацията е спорна: 
Лайпхарт или Лийпхадт (Lijphart – име с холандски произход), Сара Бирх или Сара Бърч 
(Sarah Birch – тя е американка). Имаме винаги затруднения с транслитерацията на 
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чуждите имената, затова тази моя забележка е мека. Най-сетне една натрапваща се 
правописна грешка, която изписва 2000г. (sic, без интервал между числото на годината 
и съкращението г.) вместо 2000 г., което вече едва ли не е станало стандарт за по-
младите колеги. 

В заключение, смятам че представената работа има всички качества на едно 
оригинално, задълбочено, мащабно и полезно научно изследване на новоформулиран 
проблем. Научните приноси на дисертацията са напълно приемливи и достатъчни, за 
да се признае качеството й на успешна работа, която е основание за присъждането на 
образователната и научна степен „доктор“ по специалността „Политически науки“. 

 

 

проф. Антоний Тодоров, д.п.н. 


