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Становище 

за дисертацията на Георги Методиев „Президент на Република България: процес на 

институционализация и тенденции в дейността на президентите през периода 1991-

2011“ 

представена за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по 

специалност 3.3. Политически науки, в СУ „Св. Климент Охридски“ 

от проф. Антоний Тодоров, д.н., Нов български университет 

 

Представена е за защита дисертация на тема „Президент на Република България: 

процес на институционализация и тенденции в дейността на президентите през 

периода 1991-2011“ в обем от 236 страници, от които 196 страници на изложението. 

Общото впечатление от представената работа е, че тя е разработена  с вещина, спазва 

основните стандарти за академичен текст от този тип, включително при използването 

на източниците, структурирането на главите и подглавите, цялостното оформление и 

стила на изложението.  

Основната цел на представената дисертация е формулирана в увода и в последната 

глава „Изводи“ е „да отговори на един остър научен дефицит в българската 

политологична традиция – липсата на разработки върху дейността на президентската 

институция в България“. Така формулирана, целта звучи малко нескромно. В 

специализираната литература на български език има специфични за президентската 

институция изследвания като това на Франсоа Фризон-Рош (бивш юридически съветник 

на президента Желю Желев) Фризон-Рош, Фр. „Полупрезидентският модел” като 

инструмент на прехода в посткомунистическа Европа – България, Литва, Македония, 

Полша, Румъния и Словения. Фондация „Д-р Желю Желев”, „Президентска 

библиотека”,  2010. Наскоро в НБУ беше защитена и докторската дисертация на 

Екатерина Михайлова на тема „Ролята на държавния глава в законодателния процес“. 

Разбира се, това са подробности.  

Представената дисертация формулира не един, а девет изследователски въпроса:  

- Валидна ли е парадигмата на полупрезиденциализма за България? 

-  Дали при определено развитие на политическия процес в България е възможно 

президентът да получи власт, превишаваща формалните му конституционни 

правомощия? 

-  Има ли връзка между президентската институция и консолидацията на 

демокрацията в България?  

- Какъв е характерът на взаимодействието между президентската институция и 

Народното събрание? 
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- При какви партийни конфигурации нараства властта на държавния глава? 

- Доколко конфликтни ситуации между президента и правителството са в 

състояние да парализират напълно процеса на управление и да доведат до 

тежки институционални блокажи. 

- Доколко президентът съумява да оказва влияние чрез правото си на назначения 

в различни държавни органи? 

- Какви са външнополитическите приоритети на тримата президенти, Желю 

Желев, Петър Стоянов и Георги Първанов? 

-  Доколко личността на президента е от значение? По какъв начин се променя 

обликът на Администрацията на президента при смяната на държавните глави? 

-  Възможно ли е да се говори за институционализация на президентската 

институция и ако да, в какви сфери: външна политика, отбрана, вътрешна 

политика?  

Повечето от тези въпроси са изследователски и биха могли да бъдат третирани 

самостоятелно. Все пак дисертацията не си поставя неизпълними цели, но 

изследването, което се основава не само на теоретични трудове, но и на значителен по 

обем емпиричен материал, би било добре да сведе тези многобройни въпроси до 

един основен.  

Какво постига представената дисертация? Основните й приноси са обобщени в 

последната пета глава „Изводи“. На първо място се отхвърля квалификацията на 

политическия режим в България като полупрезидентски.  На второ място е доказано, че 

разширяването на президентските правомощия ще влоши качеството на 

демокрацията.  На трето място е доказана категоричната връзка между дейността на 

президентската институция и консолидацията на демокрацията в България за периода 

1991-2011. На четвърто място е доказано, че в ситуация на конфликт с монолитно 

парламентарно мнозинство и силен министър-председател, държавният глава ще е по-

скоро губещата страна. На пето място е доказана институционализацията на статута на 

вицепрезидента. Тези приноси са успешно защитени от дисертацията, заключенията са 

аргументирани и обстойни. 

Сред другите приносни моменти са отбелязани такива, които са по-скоро обобщение 

на направените систематични наблюдения. Тези приноси са по отношение на: 

значението на модела на лидерство, който е избрал държавния глава; направените без 

провеждане на открити и публични процедури за избор на кандидатура при 

назначенията на държавния глава в различни държавни институции; рядкото 

използване на някои важни правомощия на президента; преобладаващите външни 

посещения в страни от ЕС и НАТО; зависимостта на публичното одобрение за 

държавния глава от конфликтите му с изпълнителната власт; фактическото надмощие 

на правителството във всички назначения, които споделя с държавния глава. 
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Добра находка е анализът на съставите на президентските администрации и тяхното 

влияние върху дейността на президента. 

Като основна слабост на работата бих посочил смесването на теоретичните заключения 

с обобщенията от наблюдението – винаги едно обобщение се нуждае от обяснение.  

Разбира се, тези забележки не могат да накърнят общото отлично впечатление от 

представената дисертация – едно мащабно, систематично, поведено по правилата 

изследване на президентската институция в България след 1991 г. 

В заключение ще кажа, че представената от Георги Методиев дисертация за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по специалността 3.3. 

Политически науки притежава всички необходими качества за такъв изследователски 

текст.  

 

 

 

проф. Антоний Тодоров, д.п.н. 


