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политология” 

 

Азбучна истина е, че успехът на една докторска дисертация в много голяма степен 

зависи от избраната изследователска тема. В този смисъл решението на Ралица 

Симеонова да се насочи към изследване на аспекти на политическия процес в България, 

при това на една ключова институция в политическата ни система като правителството, 

й дава шанса да се справи с комплексен научен проблем и да обогати със собствен 

принос сравнително бедната в това отношение българска политологична продукция. 

Нещо повече, като е обърнала поглед към най-често практикуваната форма на 

кабинетното управление каквато са управляващите коалиции, тя получава и 

възможността нейният труд да стане част от един от най-бързо развиващите се клонове 

най-малкото на сравнителната политология - изследването на коалициите, на тяхното 

формиране, на тяхната стабилност, на техните особености, на тяхната ефективност. 

Емпирично доказан факт е, че в западноевропейските демокрации голямото мнозинство 

от национални правителства след Втората световна война са били формирани от две 

или повече политически партии. Всичко това има съществени последици за начина на 

функциониране на парламентарните системи на управление, тъй като политическата 

наука е разкрила важни различия между еднопартийните кабинети и коалиционните 

правителства. Политическите решения в многопартийните правителства се основават 

винаги върху компромис между коалиционните партньори, които същевременно се 

намират и в конкуренция един спрямо друг. 

По отношение на западноевропейските страни вече е натрупана значителна 

изследователска продукция, в т.ч. и много емпирични данни. Не такова е положението 



 

по отношение на новите демокрации в Централна и Източна Европа. Налице са по-

скоро отделни студии, публикувани в теоретични списания като Party Politics, 

Comparative Politics, Legislative Studies Quarterly и др., както и в доклади на 

специализирани научни форуми. 

Това поставя и необходимостта от по-нататъшни изследвания, още повече, че и в тези 

страни преобладават коалиционните правителства. Сравнителните изследвания 

показват, че през първите две десетилетия след началото на прехода 56% от 

постелекторалните кабинети в десетте страни членки на ЕС от Централна и Източна 

Европа са формирани от две или три партии, а само 19% са еднопартийни правителства. 

В това отношение сякаш няма особени (количествени) разлики в сравнение със 

западноевропейския опит. В същото време обаче още на пръв поглед могат да се набият 

в очи случаи на необичайни от гледна точка на западния опит коалиции с твърде 

нееднороден състав, а понякога и включващи крайни партии. Освен това устойчивостта 

на коалиционните кабинети в този район не изглежда особено висока. 

Оттук възникват няколко въпроса, които занимават изследователите: Показват ли 

правителствените коалиции в новите европейски демокрации други образци по 

отношение на тяхното формиране, състав и устойчивост в сравнение с установените в 

западноевропейски демокрации? И най-вече, в състояние ли са коалиционните теории, 

развити на базата на натрупаните изследвания на западноевропейски страни, да се 

прилагат в контекста на държавите от Централна и Източна Европа? 

Като си поставя за цел изследване на българските коалиционни кабинети Ралица 

Симеонова се включва по един или друг начин в търсенето на отговори на тези 

съществени за политическата наука проблеми. Наред с това тя допълнително си задава 

още един важен въпрос: Какво е въздействието специално на коалиционните кабинети и 

на коалиционната политика върху консолидацията на българския парламентарен 

режим? По този начин фокусът на изследването значително се разширява, излизайки 

извън идентифицирането на собствените характеристики на българските коалиции и 

насочвайки се към изследване на политическите последици от тяхното съществуване и 

начин на функциониране, на отражението им върху характера и стабилността на 

демократичния политически режим в България. Авторката не пропуска и обратната 

връзка в това взаимоотношение – влиянието на самата политическа система върху 

коалиционния потенциал и неговата реализация: „Целите на изследването се разполагат 



 

в две проблемни полета. От една страна, те се отнасят до идентифицирането на 

особеностите на българската коалиционна практика, което налага необходимостта от 

установяване на това как коалициите се конструират и функционират в условията на 

съвременния български парламентарен режим и по-конкретно – дали и ако – да, до 

каква степен коалиционната политика в България определя степента му на 

консолидация. От друга страна, те предполагат анализ на институционалната рамка, в 

която функционират коалиционните кабинети и оценка на нейното състояние и 

потенциал да влияе и въздейства върху коалиционните управления след приемането на 

новата българска конституция през 1991 г.“ (с. 2). 

Изборът на такъв комплексен изследователски проблем до голяма степен е 

предопределил и използваната от дисертантката методология, която съчетава широк 

спектър от качествени и количествени методи. Тя се опира на разнообразни теоретични 

подходи, чрез които в политологичната литература в различни моменти са изследвани 

коалициите – от теорията на рационалния избор през теорията на игрите до различните 

варианти на новия институционализъм. Същото се отнася и за втория аспект на 

изследването й – консолидацията на демокрацията и на парламентарните режими. Тук 

проличава и сериозната теоретична подготвеност на авторката, която не само 

демонстрира задълбочени знания върху съвременните постижения на политическата 

наука, но е и в състояние критично да извлече от тях необходимия синтез за изпълнение 

на изследователската си цел. 

Ралица Симеонова с основание е обърнала специално внимание върху 

институционалните рамки и условия по отношение на създаването и 

продължителността на коалициите. В съвременната политология, особено в 

компаративистиката, те заемат централно място. В случая на коалиционната политика 

става дума например за правилата на формиране и разпускане на правителството, 

характера на избирателната система, компетенциите на държавния глава и пр. 

Тя не е пропуснала и същественото влияние на самите партии и на партийната система 

върху формирането и устойчивостта на коалициите. Включила е в изследването си 

както въпроса за идеологическата кохерентност на правителствените коалиции, така и 

проблемите на фрагментация и поляризация на партийната система, а също и 

състоянието на самите политически партии, от които, поне според изводите на 



 

досегашните изследвания на коалициите в западноевропейските демокрации, в голяма 

степен зависи характера и продължителността на тези съюзи. 

Сякаш по-малко внимание е обърнато на ролята на по-широката външна среда 

(икономическа, социална, културна), чиято специфика и динамика често видоизменя 

действието на самите институции и не винаги води до резултати, установени от 

политическата наука за развитите демокрации. В този смисъл прилагането на 

институционалните подходи върху страните от Централна и Източна Европа трябва в 

много по-голяма степен да взема предвид условията, в рамките на които действат 

институциите. 

Цялата дисертация е структурирана логично като се тръгва от концептуалната рамка и 

ключовите за труда понятия и се представят основните резултати от оценката на 

научната литература, посветена на изследваните от авторката проблеми. Ралица 

Симеонова е наясно, че „представянето и анализирането на някои от по-съществените 

теоретични и обяснителни модели, отнасящи се до посочените явления, би повишило 

разбирането за коалиционната политика, включително – във взаимовръзка със 

състоянието и перспективите пред развитието на политическия режим“ и че само „на 

тази база следва да се направи избор на теоретичен модел за сравнителен анализ на 

кабинетното управление в европейските парламентарни демокрации и на българския 

парламентарен модел – в частност“ (с. 3). 

Тя се е справила успешно с изграждане на своя теоретичен модел по отношение на 

самите коалиционни кабинети като съчетава различни теоретични школи и критично 

следва някои от най-известните автори и произведения по коалиционните въпроси. 

Дисертантката успява да ни представи непротиворечив и теоретично обоснован подход, 

в центъра на който е поставен разширен вариант на концептуалното виждане на Мюлер, 

Стрьом и Бергман за „коалиционния жизнен цикъл“ с неговите четири етапа, което по-

късно й дава възможност за системно изследване на българските коалиционни 

кабинети. Същевременно чисто „коалиционният анализ“ се поставя в институционални 

рамки, без които, каквато е обоснованата позиция на Ралица Симеонова, не може да се 

стигне до „разбиране, обяснение, прогнозиране и оценка на поведението на актьорите, а 

също и на резултатите от политическия процес в рамките на българския 

посткомунистически парламентарен режим“ (с. 10). 



 

В тази първа глава на дисертацията можем да открием един от важните научни приноси 

на дисертационния труд – конструиране на подходящ теоретичен модел, стъпващ на 

основни резултати от изследванията на коалиционните феномени в развитите 

демокрации и адаптирането му, за да може той надеждно да се приложи към очакваната 

специфична ситуация в една нова демокрация, без при това да губи способността си да 

се впише в по-широки сравнителни изследвания. 

Във втората глава се прави опит този модел на изследване на коалиции да се свърже с 

основните теоретични подходи при анализа на прехода към демократични политически 

режими, така че да се отговори на един от основните въпроси, поставени в 

дисертацията – благоприятстват ли коалиционните формати консолидацията на 

демокрацията или не. Отново компетентно са представени основни теории и автори, 

тяхната еволюция и критиката към някои от тях в хода на развитие на самите 

трансформационни процеси. Остава обаче впечатлението, че в някои случаи авторката 

се задоволява само с подробното описание на някои трудове и дискусиите около тях. 

Например ключовата статия на Томас Кародърс от 2003 г. е детайлно изложена, но 

нейните основни идеи не намират достатъчно място в последващите анализи на 

авторката. В последна сметка тя дава предпочитание на концепцията на Шмитер и 

Шнайдер като възприема консолидацията като „сложен и неравномерно завършен 

процес и по-скоро – като отделни процеси“ и я разглежда „посредством логиката на 

трансформиране на определени ситуационни политически взаимоотношения в 

стабилни институции“ (с. 111-112). Това, разбира се, не е лишено от основания, но 

изисква определено отношение и към критиките на Каротърс. 

Оставам също така с впечатлението, че в тази глава в определени моменти не се прави 

достатъчно разграничение между консолидацията на демокрацията като завършващ 

етап на прехода според „традиционната“ транзитология, от една страна, и 

консолидацията собствено на парламентарния демократичен режим, от друга. 

Но като цяло дисертантката е успяла да впише „коалиционния си модел“ в 

теоретизирането на прехода към демокрация. Стъпила на тази цялостна основа, тя се е 

насочила в третата глава към конкретното поле на изследване – българската 

политическа система - и е анализирала българските кабинети от гледна точка на своята 

изследователска цел. 



 

Всъщност третата глава, която по размер заема половината от целия текст, съдържа три 

в известна степен разнородни части. 

Най-напред са анализирани основните институционални рамки, в които се развива 

политическият процес в България – приетата през 1991 г. нова конституция и нейните 

основни характеристики, както и прилаганите досега избирателни системи с техните 

последици за политическия живот и за коалиционното формиране. Към тази част с 

известна условност можем да включим и отделният параграф, свързан с 

предизвикателствата пред консолидацията на демокрацията в България, в който 

ограниченията, свързани с институционалната рамка, се допълват предимно със 

своеобразни ограничения, произтичащи от наследството на „стария режим“. Авторката 

може да обърне внимание на някои повторения в тази част – нещо, което по принцип е 

избягнато в текста като цяло. 

След това се описват в хронологичен ред всички български правителства в периода от 

1991 г., т.е. от момента на действие на новата конституция, до 2013 г. Сред тях са и 

шестте идентифицирани от авторката коалиционни кабинета - на Любен Беров, на Иван 

Костов, два на Симеон Сакскобургготски (НДСВ+ДПС и НДСВ+ДПС+“Новото време“), 

на Сергей Станишев и на Пламен Орешарски. Бих искал тук специално да отбележа, че 

тя не се ограничава само до постелекторалните коалиционни правителства (единствено 

формираните непосредствено след избори), което често се практикува в сравнителните 

изследвания за по-голяма надеждност на резултатите. Типът case study й позволява да 

включи и коалициите, формирани по време на мандатите на отделни парламенти. Това, 

от своя страна, пък й дава много по-големи възможности да провери хипотезата си за 

връзката между коалиционните кабинети и консолидацията на демократичния 

парламентарен режим. Освен това ще добавя и научната й смелост да доведе анализа си 

почти до настояще време. 

В края на главата се появява една последна част със строго аналитичен характер, в 

която (както и в самото заключение на дисертацията) можем да открием основните 

резултати от изследването на авторката и отговорите на поставените от нея в началото 

на работата хипотези. 

Бих препоръчал на Ралица Симеонова при евентуална по-нататъшна работа по този 

текст да прецени дали включването на прекалено описателното представяне на 



 

правителствата не прекъсва аналитичния ход на работата и не е ли по-добре да 

възприеме като структуриращ принцип на третата глава подхода от последния параграф 

на главата. Това би повишило научната стойност на работата. Освен това представянето 

на толкова правителства от гледна точка малко или повече на цялостната им дейност 

крие риска от празноти и необосновани акценти и в последна сметка отваря поле за 

справедливи критики от такъв характер. 

Но встрани от това мое виждане, няма съмнение, че в тази глава е представена 

изключително богата информация за българските правителства и преди всичко за 

коалициите от гледна точка на възприетите от авторката фази на техния „жизнен цикъл“ 

– за самия процес на формиране на коалиционни кабинети и за неговата 

продължителност; за сключването на коалиционни споразумения, вкл. тяхната 

публичност и съдържание, за договорените в тях правила; за състава и съотношението 

на силите в коалиционните кабинети; за политиката на тези правителства; за 

поведението на партньорите по време на коалиционното управление; за 

продължителността на коалиционното управление; за кризите по време на 

коалиционните правителства; за начините на приключване на коалиционното 

управление и техните причини и др. 

Анализирани и обобщени, тези събрани данни потвърждават голяма част от хипотезите 

на авторката по отношение на българската политическа система и мястото на 

коалиционните кабинети и ролята им за нейната демократична стабилност. Ще спомена 

някои от тях, убедително представени от дисертантката: 

 Потвърждава се твърдението за по-голямата ефективност на коалиционните 

кабинети в сравнение с еднопартийните правителства, доказано с тяхната по-

голяма продължителност и оттук възможност да осъществяват политика, с по-

голямата им способност да се справят с кризи и да оцеляват, с възможността да 

променят коалиционната си формула поради по-голямата си гъвкавост. 

 Потвърдена е и хипотезата за по-голямата вероятност една партия да получи 

„електорална печалба“ на следващи избори след участие в коалиционен кабинет 

в сравнение с еднопартийния. 



 

 Няма достатъчно доказателства, че при коалиционно управление се стига до по-

голяма ерозия на парламентарното мнозинство в сравнение с еднопартийните 

кабинети. 

 Същото се отнася и до една характерна за западноевропейските коалиционни 

правителства особеност – по-голямата вероятност за формиране на коалиционни 

правителства при по-висока електорална волатилност. 

В последна сметка се откроява и отговорът на големия въпрос, а именно, че поради 

своята специфика и по-голямата степен на използване на консенсусния елемент „като 

цяло коалиционните кабинети водят до стабилизиране и консолидиране на 

парламентарния режим в България, като няколкократно те предлагат работещ модел за 

излизане от политическа криза и постигане на ефективно и устойчиво парламентарно 

мнозинство, което изработва и налага устойчиви решения по ключови национални 

приоритети“ (с. 240). 

Така се очертава и следващият съществен принос на дисертационния труд и на неговата 

авторка – чрез използване на прецизен научен инструментариум е успяла на разкрие 

важни черти на функционирането на българската политическа система, с което 

несъмнено се стига до обогатяване на резултатите на нашата политическа наука. 

Разбира се, към доктората могат да се отправят още забележки или да се отправят 

допълнителни препоръки: 

Известно объркване предизвиква разминаването между изследвания период, заложен в 

заглавието - 1990-2013 г., и реалното съдържание на изследването, което започва от 

1991 г. Това вероятно е технически пропуск, макар че анализът на първата коалиция 

след промените (правителството на Димитър Попов) също представлява значителен 

интерес. 

Друг проблем произтича от включването в изследването на всички кабинети (в т.ч дори 

и на служебните), а не само на коалициите. От една страна, този подход е разбираем, 

защото дава възможност за сравнение между коалиционните и некоалиционните 

кабинети и е необходим за тестване на някои от хипотезите на авторката. От друга 

страна обаче, той е ограничил полето на сравнителен анализ не само на коалиционни и 

еднопартийни кабинети, а на самите типове и формати коалиционни кабинети. А това 



 

би дало още по-големи възможности за разкриване на характеристиките на различните 

типове коалиционни правителства и най-вече за допълнителен принос към обяснение на 

очерталите се разлики между коалициите в старите и новите демокрации. Защо 

свръхголемите коалиции, както и идеологически силно хетерогенните съюзи са много 

по-чести в новите демокрации? И при това се оказват сравнително устойчиви. Или: 

Вписва ли се българският случай в наложилия се извод, че стабилността на коалициите 

в страните от Централна и Източна Европа остава непроменена и коалиционната 

нестабилност се очертава като постоянно явление през всичките години на прехода 

независимо от напредването на консолидацията? Но това вече са по-скоро препоръки за 

бъдеща работа, а не въпроси, на които очаквам непосредствен отговор. 

В заключение: 

Представената за обсъждане и оценка дисертация на Ралица Симеонова със своите 278 

страници текст, структуриран в три глави, увод и заключение, както и с богата 

библиография (304 източника на български и английски език) и ценни приложения, 

отговаря на формалните критерии за подобен род изследователски продукт. Изпълнени 

са и другите изисквания като наличие на автореферат, който точно представя 

дисертацията като цялост, както и самооценка на приносите, с която изразявам 

съгласие. 

Стилът е подчертано академичен, формулировките са прецизни. Така че от всяка гледна 

точка ни е представен труд, в който докторантката е осъществила изследване на сложна 

тема с комплексен характер и е демонстрирала отлични познания в изследователската 

си област и способност за научни търсения. 

Изложените по-горе оценки за научното качество на работата и за нейните приносни 

елементи в българската политическа наука ми дават всички основания да препоръчам 

категорично присъждането на образователната и научна степен „доктор по 

политология“ на Ралица Любомирова Симеонова. 

 

София, 27 май 2016 г. 

 



 

 

доц. д-р Добрин Канев 

 


