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Рецензия  
на  дисертацията на Георги Методиев „Президент на Република България: 

процес на институционализация и тенденции в дейността на президентите през 

периода 1991-2011“ за присъждане на образователната и научна степен 

„Доктор” по научна специалност 05.11.02 Политология (Сравнителна политика)  

 

 

Уважаеми колеги от научното жури, 

 

За президентската институция в България има немалко научна литература, но 

там се изявяват предимно юристи. Политологическите анализи са твърде 

оскъдни, като повечето от тях са във формата на студии и статии. Цялостен труд 

посветен на дейността на българските президенти в сравнителен аспект няма. 

Затова още в това отношение може да се изтъкне приноса на младия ни колега 

Методиев, който проявява научна смелост да се залови с изследването на една 

сложна материя със свой оригинален подход. 

Той навлиза в теоритичната дискусия по тази тема, показвайки не само добро 

познаване на българската и световната научна литература, но и представяйки 

богат емпиричен материал, голяма част от който той самият е събирал и 

анализирал в качеството си на дългогодишен сътрудник в администрацията на 

българския президент. 

Основните творчески цели на докторанта са следните – като изследва дейността 

на тримата президенти /Желев, Стоянов и Първанов/ да очертае приноса им в 

процеса на консолидация на българската демокрация. Опитал се е, според мен 

успешно, да отговори на един фундаментален въпрос - дали в сегашния си 

институционален вид президентът добре изпълнява ролята възложена му от 

българската конституция или е нужна промяна, предимно по посока на 

засилване на правомощията, за което призовават някои учени и двама от 

тримата изследвани президенти. 

За да отговори на този въпрос докторантът навлиза в една популярна 
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теоритична дискусия – за характера на президентската власт, дали тя се 

доближава до полупрезидентския модел или е част от конструкцията на 

парламентарната република установена в България. Като привежда множество 

примери от дебата по темата той стига до извода, че парадигмата на 

полупрезидентския режим не е валидна за България. Според него, въпреки че 

президента има немалко правомощия той не придобива функциите на 

президента в полупрезидентския режим – като напр. в една Франция. 

Същевременно според мен, той би могъл да даде по-ясно своето собствено 

определение за българския случай, тъй като българския президент има своите 

специфики в сравнителния анализ  с положението в други държави.  Също така 

текста можеше да бъде допълнен с опита на автора да  даде своя типология, 

която да обогати парадигмата на полупрезидентския режим.  

Авторът обаче е категоричен  в едно, че разширяването на президентските 

правомощия ще доведе до влошаване на качеството на демократичния процес и 

до растяща дестабилизация. Но това не са голословни твърдения, а са изводи 

подкрепени с не малко аргументи, включително изведени от практиката в 

дейността на сегашния президент. На мен лично те ми звучат убедително. 

Същевременно при дълбоката криза на политическата  и в частност на 

партийната система в страната, при острата конфронтация между 

политическите партии не е изключено да се стигне до  блокаж на политическия 

процес. Ако това се случи исканията за по „силен“ президент ще се засилят – и 

може би основателно! Има примери в Европа, когато дълбоки политически 

кризи са водили до по-силна президентска власт – какво мисли автора по 

въпроса? 

Методиев констатира  категоричната връзка между дейността на президентите и 

консолидацията на демокрацията в страната. Той доказва, че с действията си 

тримата президенти са допринесли за консолидацията на демокрацията, оказали 

са стабилизиращо влияние. Опитите на някои от тях да заемат партийни 
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позиции и да се намесят неадекватно в политическите битки – не са били от 

полза, както за самите президенти, така и за политическия процес. Важен извод 

на автора е, че президента  е винаги губеща страна ако се противопостави на 

монолитно парламентарно мнозинство и излъчената от него изпълнителна 

власт. По големи са шансовете за влияние на президента при слаба 

парламентарна власт. 

Интересен аспект в дисертацията е изследването на неформалната власт на 

президента.  Методиев удачно очертава моделите на лидерство, които избират 

президентите и които имат съществено значение при осъществяването на 

формалната му власт. 

Важен принос в работата е изследването на ролята на президентската 

администрация в дейността на президента. Това е неизследвана материя и 

авторът прави важни изводи за една много важно сфера, от която пряко зависи 

дейността на президента и институционализацията на президентската власт. 

Методиев прави аргументираният извод, че умението на президента да 

структурира  ефективен административен апарат играе изключително важна 

роля за неговите успехи или провали. Особено поради това, че е институция 

изцяло зависима от президента и за нея няма законови регламентации, които да 

гарантират стабилността й. Всяка смяна на президента фактически води до 

цялостна подмяна на администрацията в ключовите сектори. 

Друг интересен извод на автора, е че липсва законова регламентация на 

процедурата, която дава правото на президента да назначава важни държавни 

служители в различни институции. Тук липсва обществен контрол, публични 

конкурси, като тези назначения са изцяло подвластни на личните и 

политическите ориентации на президента. 

Правят впечатление детайлните политологични анализи на отделните 

правомощия на президента, като се открояват характерни аспекти в дейността 

на отделните президенти, особено по остта – активен или пасивен президент. И 
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в тази връзка автора прави поредните важни изводи - най-висок е авторитета и 

обществено одобрение на президента, когато той спазва неутралната си 

функция и не се включва в политическата поляризация, като се стреми да играе 

балансираща роля. Според мен това е изключително важен извод, който обаче 

не винаги се възприема, дори от самите президенти. Той показва, че 

конституцията основателно е дала такава роля на президента - като обединител 

на нацията и това се иска от обществото. При президента  се намира полето за 

постигане на разбирателство и консенсус между политическите сили, особено 

при остра конфронтация, която наблюдаваме и днес. 

Крайният извод е точен, че институционализацията на президентската власт 

протича противоречиво с процеси на стабилизация и подкопаване на 

конституционната му роля, в сложна политическа атмосфера. 

Няма да се спирам на цялата гама от изводи, които прави Методиев, но те имат 

ключово значение за разбиране на ролята на тази нова институция в българската 

политическа система. 

Особени критични забележки нямам, с изключение на някои предложения за 

усъвършенстване на работата. 

Първо, да разшири изследвания кръг от български автори, независимо че са 

юристи, които третират темата – Танчев, Неновски, Ананиева, Киров и др. 

Второ, още по задълбочено да навлезе в теоритичното обогатяване на възлови 

понятия в политологията – консолидация на демокрацията, качество на 

демокрацията, стабилност на демокрацията. 

Трето, да обогати съществуващата типология на някои явления – напр. на 

различните политически режими в развитите демокрации. 

Качествата на докторската дисертация ми дават основание да подкрепя по-

нататъшните му изследователски усилия. 

Уважаеми членове на научното жури, 

предлагам ви да изберете Георги Методиев за доктор по политология. 
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С уважение, 

Проф. дфн Георги Карасимеонов 

20 август 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


