
РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертацията  на Ралица Любомирова Симеонова на тема: 

„Коалиционни кабинети и консолидиране на парламентарния режим в 

България (1991-2013)“ за получаване на образователната и научна 

степен „доктор по политология“ 

 

Ползвана теоритична литература 

Дисертантката показва много добро познаване на концепциите, залегнали в 

политологическата литература, отнасящи се за коалиционното управление 

и  консолидацията на парламентарните режими. Тя е отделила значимо 

място на анализа на основните произведения на Мюлер и Стрьом (2010), 

Стрьом и Бергман (2003), Лайпхарт (1984, 1999), Лупия и Стрьом (2003), 

Браун, Френдерис и Глейбър (1986), Лейвър и Щепсли (1996), Фишер и 

Хоболт (2010), Мюлер-Ромел (2005) и др. 

Много добре е вникнала в теориите на новия институционализъм. За 

нуждите на изследването акцентът е поставен върху две негови 

направления – институционализма на рационалния избор и историческия 

институционализъм, които са ключови за теоретичния модел на 

изследването.  

Основни изводи 

На базата на методологията на Мюлер, Стрьом и Бергман  дисертантката 

стига до следните най-важни изводи, отнасящи се до българския случай: 

- Управлението на коалиционните кабинети способства за 

консолидирането на парламентарния режим; 

- Коалиционната политика е баланс между печалби и загуби; 



- Ефективността на реализираната политика при коалиционните 

кабинети е по-висока, отколкото при еднопартийните, защото като 

цяло, коалициите управляват по-дълго; 

- Сключването на коалиционни споразумения е един от елементите на 

консолидация на демокрацията. В българския случай коалиционните 

споразумения започват да се превръщат в практика, което допринася 

за консолидацията на демократичния режим; 

- В български условия електоралната волатилност е ирелевантна по 

отношение на вероятността за формиране на коалиционен или 

еднопартиен кабинет; 

- На базата на типологията на Лайпхарт дисертантката доказва, че 

българската демокрация се консолидира чрез засилване на 

консенсусния елемент в политическия процес.  

 

Основни приноси 

- Ползването на концепции и методологически инструметариум, които 

досега не са прилагани при изследването на коалиционните кабинети 

в България. Нещо повече дисертантката ги прецизира и допълва с 

оглед на спецификите в българския случай; 

- За първи път у нас се използва концепцията за „коалиционния 

жизнен цикъл“ в изследването на българските многопартийни 

кабинети; 

- Резултатите, до които достига дисертантката служат за сравнителен 

анализ с други изследвания на европейските кабинетни управления; 



- Направена е типология на българските кабинети, която дава 

възможност за техния сравнителен анализ от гледна точка на техния 

принос за консолидацията на българската демокрация; 

- Създадена е база данни на българските кабинети, управлявали след 

1991 г., върху която могат да стъпят други изследователи, 

занимаващи се с тази или подобна тематика. Дисертантката е 

представила 4 таблици и 5 приложения с обобщени емпирични 

данни, които обогатяват теоретичната част на изследването. 

Препоръки и въпроси 

Би могло да се помисли за един по-обстоен сравнителен анализ на някои от 

кабинетите, които се изследват, особено на еднопартийните.  

Хубаво е дисертантката да разшири критериите при анализа на 

ефективността на изследваните от нея правителства, които до голяма 

степен се базират на времеви фактори. Не по-малко значение има и 

изследването на качеството на „продукта“ на управлението, т.е. по какъв 

начин кабинетите допринасят за развитието на страната (икономически 

растеж, социални придобивки и т.н.). Това би било още един допълнителен 

принос към разглежданите от нея теории и би обогатило методологията за 

изследване на коалиционните кабинети. Би могло да се помисли и за 

въвеждане на индикатор „доверие към правителството“, когато се 

сравняват коалиционните и други типове правителства. 

Има един принципен въпрос, свързан с консолидацията на демокрацията и 

консолидацията на либералната демокрация, които не са тъждествени. 

Когато говорим за консолидация на демокрацията, ние имаме предвид 

наличието на няколко базисни фактора, предимно от процедурен характер, 

които са залегнали в българската конституция, например – изборното 

право, но това не означава, че имаме консолидация на либералната 



демокрация, която включва редица допълнителни критерии, като правовата 

държава, правата и свободите на гражданите, които показват една по-

висока степен на демократично развитие.  

Въпреки че не е обект на нейното изследване, предлагам на дисертантката 

да даде характеристика на настоящето правителство, което  е уникално 

като формация на фона на съществувалите правителства през последните 

26 години, през призмата на използваната от нея методология. 

Заключение 

Дисертацията на Ралица Симеонова е един задълбочен труд, който 

разширява полето на политологическите изследвания в България и дава 

възможност за по-нататъшни търсения в една сфера, която е изключително 

важна част от политическия процес в България.  

Предлагам на уважаемото жури да гласува за присъждането на Ралица 

Симеонова на образователната и научна степен „доктор по политология“  

от Факултетния съвет на Философския факултет на СУ „Св.Климент 

Охридски“. 
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