
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Румяна Коларова по конкурс за присъждане на научната и образователна 

степен доктор по професионално направление 3.3 Политически науки (Европеистика - 

Политологични изследвания на ЕС) 

на Виктор Бисеров Михайлов представил дисертация на тема „Европейската 

гражданска инициатива и политическият дневен ред на ЕС: оценка на 

иновативността и ефективността“ 

Общи данни по процедурата Представеният за защита дисертационен труд е с 

обем 203 стандартни страници, разделен на увод, четири глави, заключение и две 

приложения. Научният апарат съдържа 167 заглавия и документи. Източниците са 

добре подбрани съобразно темата на изследването, библиографията е пълноценно 

приложена - докторантът е включил в списъка на използваната литература само онази 

част от източниците, на които пряко се позовава в изследването си.  

Дисертационният труд по форма, структура и съдържание отговаря на 

нормативните изисквания за придобиване на научната и образователна степен 

„доктор“, тъй като в съответствие с изискванията на закона свидетелства, че 

„кандидатът притежава задълбочени теоретични знания и способност за самостоятелно 

научно изследване“; а трудът му „съдържа, както научни, така и научно-приложни 

резултати, които представляват оригинален принос“. 

Значимост на изследвания проблем – темата е изключително актуална – както 

към момента на започване на докторантурата на Виктор Михайлов, така и днес темата 

за гражданските инициативи е от ключово значение за политическия процес в ЕС. На 

първо място институционалните последици от въвеждането на този инструмент на 

пряката демокрация на общоевропейско или национално ниво заслужават специално 

внимание и оценка. От друга страна, тенденцията за все по-честото му използване 

както на национално, така и на общоевропейско ниво налага сравнителен анализ, чрез 

който да се отговори на два въпроса – кои са причините за това и какви са ефектите от 

прилагането му. Наред с безспорните положителни ефекти от гражданските 

инициативи всеки изследовател трябва да отчита и възможните негативни страни на 

този инструмент за демократично участие – гражданските инициативи могат да служат 

просто като „клапа за изпускане на напрежението“ в обществените нагласи или тогава 

когато са ефективен инструмент за мобилизиране на подкрепа за нов политически 

проект, могат да обслужват не само конструктивни промени, но и антидемократични 

или просто популистки проекти. Затова анализа на природата на европейската 



гражданска инициатива (ЕГИ) и ефектите от нея е актуална изследователска задача, 

дори когато става дума за първите години след въвеждането на тази нова форма на 

гражданско участие. 

Обоснованост на целите и задачите – Ясно определеното изследователско 

поле е голямото предимство на представения за защита докторат. Началната точка на 

изследването на Виктор Михайлов не е анализа на гражданските инициативи като 

сложен феномен, а процеса на определяне на политическия дневен ред, като ключов 

елемент на всеки политически процес. Затова целите и задачите на неговото изследване 

имат предварително зададен фокус – европейската гражданска инициатива е предмет на 

изследване само с оглед на възможните й ефекти върху политическия дневен ред в ЕС. 

Оценките за нейната иновативност и ефективност се правят именно в рамките на така 

дефинираният подход. Това може да стеснява теоретичният обхват на дисертацията на 

Виктор Михайлов, но същевременно задава конкретност и практическа значимост на  

изследователските му усилия и резултатите от тях.  

Съответствие между избраната методология и поставените цели и задачи – 

При подбора на своите методите дисертантът е поставен пред сложна задача, тъй като 

изследователската му работа е извършена поне на три нива – анализ на теоретични 

модели, анализ на документи и решения задаващи нормативната рамка на ЕГИ и 

правенето на политики, анализ на реално организирани и приключили инициативи, 

анализ на политически нагласи и обобщаване на резултати от полуструктурирани 

интервюта с участници в ЕГИ. Това е сложна изследователска работа, която предполага 

различни умения – подбор и анализ на документи, анализ на данни от проучвания на 

общественото мнение, създаване на собствен инструментариум за качествено 

социологическо изследване и провеждане на серия от интервюта. Виктор Михайлов 

успешно се е справил с тази задача и това гарантира приносния характер на резултатите 

от неговите изследователски усилия..  

Оценка на дисертационния труд и неговите приноси – Дисертационният труд 

на Виктор Михайлов се характеризира с пределна яснота на изследователските задачи – 

целта на докторанта е да направи своеобразна снимка на европейската гражданска 

инициатива, чрез която да се оцени какви са очакванията, мотивите, мобилизацията на 

основните актьори и какъв е ефекта от тях. До голяма степен това е своеобразна 

„оценка на въздействието“, която е необходим елемент от всеки акт на политическа 

промяна, от всеки акт на политическа реформа. Това е и основното достойнство на 



изследването – то е еталон за анализ на ефектите от една нормативна и 

институционална промяна.  

За целта в първата глава на дисертационния труд ясно се определя полето, в 

което ще се търсят тези ефекти – формирането на политическия дневен ред и много 

адекватно се избират теоретичните модели, чрез които ще се оценяват тези ефекти. Тук 

приносът на Виктор Михайлов е в класифицирането на европейската гражданска 

инициатива като „инициатива за определяне на дневния ред (agenda-setting initiative), 

чрез която гражданите предлагат на определена институция закон или политика, чието 

приемане или отхвърляне зависи единствено от решението на съответния орган“. 

Съществен резултат от изследователските усилия на Михайлов в тази първа глава е и 

извеждането на индикатори за „ефективност на въздействието“ на този вид граждански 

инициативи – „на колкото по-ранен етап от процеса на формиране на дневния ред се 

включат гражданите, толкова по-съществено въздействие биха могли да оказват“. Във 

втората глава на дисертацията се анализират етапите в осъществяването на 

политическата реформа на институциите на Европейския съюз, чрез която се гарантира 

ново политическо право на гражданите на Съюза и де факто нова форма на 

политическо участие. Оценката на докторанта е, че тази нова форма на участие не 

предполага „делиберативност“, а е по-скоро „силно формализирана покана, която 

гражданите на ЕС могат да отправят към Европейската комисия“. В третата глава се 

прави оценка на ефекта от организираните инициативи с оглед на техния обхват, 

интензивност и ефективност. Съществено ограничение на анализа е, че се оценява 

ефектът само от „успешно приключилите инициативи“, които са три. Това задава и 

формата на последвалите изследователски усилия на докторанта – анализ на отделен 

случай. Но ограниченията на обхвата не омаловажават добре аргументираните изводи 

за характера на въздействието върху формирането на дневния ред на ЕС на тези три 

успешни граждански инициативи. В четвъртата глава на дисертацията си Виктор 

Михайлов представя резултатите от собствено емпирично изследване на българските 

участници в ЕГИ. Основният му извод е, че „успех в България постигат онези 

инициативи, които се вписват врамките на вече съществуващия дневен ред“.   

Резултатите от изследването са систематизирани в заключението. Според 

Михайлов основният ефект от въвеждането на европейската гражданска инициатива е в 

разширяването на възможностите за политическо участие на гражданите на ЕС, 

доколкото тя въвежда нови актьори в процеса на формиране на дневния ред, 

институционализира нови канали за артикулиране на искания и по нов начин определя 



контекста на политическите решения. Това потвърждава хипотезата за иновативността 

на ЕГИ. Що се отнася до ефективността, достоверността на оценката, че ЕГИ е 

ефективна, доколкото успява да се впише във вече съществуващия национален дневен 

ред е в унисон с добре познатото ни определение за характера на една друга форма на 

политическо участие на гражданите на ЕС - изборите за европейски парламент. Всички 

отдавна сме осмислили определянето им  като „второразредни национални избори“. 

Основният принос на Виктор Михайлов се задава именно от характера на 

неговото изследване – оценка на въздействието на една важна институционална 

реформа, на въвеждането на ново политическо право на гражданите на ЕС. 

Параметрите на неговия принос се задават от ограничения времеви период и от 

избрания изследователски подход, но те не омаловажават постигнатото. Важно е да се 

оцени ефектът от едно нововъведение точно в първите години от влизането му в сила. 

Важно е да се оцени ефектът именно там, където се очаква да е най-видим и най-силен. 

Виктор Михайлов успешно постига това. 

Публикации и участия в научни форуми – посочените в автореферата шест 

публикации са пряко свързани с темата на дисертацията и са показателни за етапите в 

изследователската работа на Виктор Михайлов, фокусирана върху два големи проблема 

– формиране на политическия дневен ред и ефективност на гражданските инициативи. 

Важно е да се посочи, че по-голямата част от публикациите са в резултат на участие в 

научни форуми. На тях Виктор Михайлов е имал възможност да развие своите тези и да 

ги обсъди с колеги от БАН, СУ и БПА, което със сигурност е допринесло за високото 

качество на неговото изследване.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Като имам предвид качество на изследователската работа по темата на 

дисертационния труд, оригиналността и значимостта на направените изводи и 

постигнатите резултати убедено ще гласувам за присъждането на Виктор Бисеров 

Михайлов на образователната и научна степен “ДОКТОР”. 

 

София      

20.05.2016 г.       доц. д-р Румяна Коларова  


