
 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

от доц. д-р Росица Михайлова Йорданова, хоноруван преподавател по Реторика 

във ВСУ „Черноризец Храбър”, член на научно жури със Заповед на Ректора на  СУ 

„Св. Климент Охридски” №РД – 38 – 117/06.02.2015  

 

Относно материалите, представени за присъждане на ОНС „доктор” шифър 05-

01-13  Философия на културата, политиката, правото и икономиката, научна 

специалност „Политическа реторика” 

 

Тема на дисертацията: „РЕТОРИЧЕСКАТА АРГУМЕНТАЦИЯ В ДЕБАТИТЕ ПО 

ВОТОВЕТЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА КОАЛИЦИОННИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ 

(2001 - 2009)” 

 

1. Кратки биографични данни 

Виолета Евгениева Ашикова е завършила специалност Политология, след което 

две магистратури: „Политически мениджмънт” и „Реторика” в СУ „Св. Климент 

Охридски”. Работи  като политически и парламентарен репортер в програма 

„Хоризонт” на Българското национално радио. Дисертационният труд е обсъден на 

разширено заседание на катедра „Реторика” при Философски факултет на СУ 

„Св.Климент Охридски”- София, на 27 януари 2015 г., на което заседание е взето 

решение да бъде открита процедура за публична защита въз основа на Заповед №РД-

38-117/06.02.2015. 

 

2. Общо описание на представените материали 

Кандидатът Виолета Евгениева Ашикова е представила следните материали: 

- Дисертационен труд;  

- Автореферат на дисертационния труд; 

- Публикации – четири броя. 

 

3. Обща оценка на представените материали 

Дисертационният труд „Реторическа аргументация във вотовете на недоверие на 

коалиционните правителсва в България (2001-2009)”  е структуриран в пет глави с общ 



обем  325 страници със следната структура: увод, пет глави, заключение, библиография 

и приложения. Изследването включва 108 таблици и 22 графики на обобщените 

резултати. Библиографията съдържа 225 източника, от които 123 на български и руски 

език, 102 на английски и немски език.  

Новото изследователско поле е структурирано с логична последователност и 

прецизност в тематичното подреждане на  всеки раздел и неговите подраздели. За 

първи път вотовете на недоверие в българския парламент стават обект на изследване, 

чиято основна цел е: „чрез контент-анализ на дебатите (разискванията) по вотовете на 

недоверие, следвайки тяхната хронология, да се откроят спецификите на 

аргументативния дискурс и да се изведат характеристиките на специфичната 

комуникативен вид дейност, която се развива в особен институционален контекст.” 

(с.4) Задачите на изследването в своята цялост са насочени към постигане на 

теоретичен, методологически и емпиричен анализ посредством открояването на 

специфичната връзка между съществуващите теоретични постановки и практиката на 

парламентарните дебати в българския парламент. Оценявам положително коректното 

формулиране на задачите, съобразно изледователската цел: теоретичен обзор на 

специализирана литература; теоретична рамка и авторова методика на изследването; 

анализ на стенографски записи по специално разработена за изследването 

регистрационна карта с десет показателя; извеждане на характеристиките на 

аргументацията в институционална среда; извеждане и анализ на правните и 

политологически интерпретации на контролната процедура вот на недоверие; 

изследване на аргументативните стратегии, които използват в реторическата си 

аргументация всички участници в дебата. (Вж.с.5)   

Задълбоченият и целенасочен теоретичен обзор в първа глава „Реторика и 

аргументация: теоретична рамка”, конструира оригинална теоретичната рамка на 

изследването. Във фокуса на теоретичния обзор е разнообразието на 

аргументационните проучвания; различните подходи за класификация на аргументите; 

критичен прочит на автори, в зависимост от наличието или отсъствието на връзка 

между създадените теоретични постановки и реторическите практики. 

Докторантката познава детайлно новата и най-новата научна литература в 

областта на реториката и аргументацията. Задълбоченият прочит й позволява да се 

ориентира и да систематизира различните авторски позиции, да направи селекция и да 

открие измежду тях кои са „ключови” за дълбинното изследване на спецификата на 

аргументацията във вотовете на недоверие. Като перспективни в изследване на 



аргументацията са посочени автори като Даниел О’Кийф, който първи прави 

разграничение между това „да имаш аргумент” и „да правиш аргумент”, Дейл Хампъл, 

който приема „двете перспективи” на О’Кийф и добавя Аргументо0 в качеството на 

„мисловният процес, в който аргументите се намират вътре в човека” (с.14)  Авторката 

определя като влиятелно тристранното деление на аргумента като „продукт”, 

„процедура” и „процес” на Джоузеф Уензъл.    

Сполучливо е подбрана втората стъпка към основната цел формулирана в 

заглавието на втора глава на дисертацията „Парламентарна реторическа практика 

в България: теоретични постановки”. В тази част са представени основополагащи 

теоретични постановки на българските изследователи: политическите вербални изяви в 

парламента (Ив. Мавродиева, Л. Методиева, О. Харизанова, Д. Александрова и др.); 

ролята на реториката за политическите и аргументативни особености на 

порламентарния дебат (Д. Александрова,  В. Руменчев, О. Харизанова, Г. Апостолова, 

Цв. Кулевски, В. Стефанов, В. Радева и др.);  реторическите класификации (Й. Ведър, 

В. Руменчев, Ал.Тошев). Създаденият категориално-понятиен апарат в проучените 

изследвания е определен като „хетерогенен”. Водена от тази съществена особеност на 

понятийния апарат,  Виолета Ашикова обосновава своя избор на терминология, 

съобразена с целта и задачите на изследването. Централно място е отредено на 

понятието „вербално парламентарно взаимодействие”, което се свързва с функциите, 

целите и задачите на парламентарната процедура вот на недоверие, в която ролята на 

опозицията е да контролира, да дискредитира правителството; ролята на 

управляващото мнозинство – да консолидира, да легитимира и запази правителството.  

Спецификата на процедурата вот на недоверие като особен вид дебати, 

актуализира конструирането и прилагането на адекватен понятиен апарат. Оценявам 

като постижение прецизната селекция и представяне на понятията, които са използвани 

в теоретичната и емпиричната части на дисертацията (вербално парламентарно 

взаимодействие, изказването  като основна единица на анализа, парламентарно и 

пленарно обсъждане, парламентарно и пленарно прение, парламентарен пленарен 

дебат и пленарно разискване;класификацията на видовете парламентарни речи, 

съобразно целта като: представителни (тържествено слово, обръщение), делови 

(доклад, становище на комисия, отчет, декларация, изявление, изказване, реплика, 

дуплика, лично обяснение, процедурен въпрос, обяснение на отрицателен вот) или 

контролни (актуален въпрос, отговор на питане); трите модела на ораторския стил: 

епатажен, енергичен и агресивен (по Д. Александрова); убеждаване, убеждение, вяра, 



манипулация (ключови понятия на убеждаващата комуникация); първостепенна и 

второспенна аудитория (съобразно терминологията на амстердамската школа);  

парламентарен дискурс/ политически дискурс. Втора глава завършва с определение на 

парламентарния дискурс: „От гледна точка на реториката парламентарният дискурс 

принадлежи към жанра на разискване (deliberation)” на политическата реторика, който 

е определен като ораторски дискурс, насочен към аудитория, от която се изисква 

да вземе решение, като оцени преимуществата и недостатъците на бъдещ курс на 

действие.” (с.85) 

В Трета глава „Политическа среда и фактологически граници на 

изследвания период (2001 - 2009)” Виолета Ашикова  насочва анализа към 

конкретизиране на „поведението” на изследвания обект (вот на недоверие), който е 

детерминиран  правно, от Конституция;  институционално, от Правилника на 

парламента и политически, в зависимост от характера на наложилата се политическата 

система. В тази част авторката проявява във висока степен умение да прилага 

интердисциплинарния подход, съчетавайки анализа на правните аспекти и правната 

интепретация на процедурата вот на недоверие; социологическия анализ на 

социополитическата ситуация, в която се реализира контролната функция на 

парламента; политологическия анализ на значенията на понятията „власт” и 

„опозиция”. Умело използвайки становището на Джойс Хертцлер, В.Ашикова прави 

важни за по-нататъшния анализ уточнения: „По презумпция опозицията активно 

пресира и форсира властта до фанатизъм.Използването на точните думи кодифицира 

политическата линия на всеки политически участник в дебата... тази съгласуваност е 

важен процес и е необходим за унифициране на посланията” (с.95)  

Постижение  на В. Ашикова е изборът на структурно-функционалния подход 

(Никлас Луман, Ю.Хабермас) за изследване на социологическите комуникации, 

посредством който да може да обясни „обменът на политическа информация на 

вертикално и хоризонтално равнище”, поход, който е „пряко свързан със социума и 

рефлектира върху неговите убеждения, нагласи, очаквания.” (с.25) Умелото 

приложение на този подход допринася за качествения анализ на политическата 

ситуация – създаването на втора партийна система (2001г.), която не се доминира от 

двуполюсни конфронтации и на коалиционните правителства, които се отличават с 

наченки на широка коалиционна култура (вж. с.97), в която се вписва уникалната 

българска парламентарна практика.  



За  първи път в научната литература по парламентарна реторика е направен 

анализ на своеобразието на ситуацията в парламента,в която са внесени, разисквани, 

обсъждани и гласувани общо 13 вота на недоверие към коалиционните правителства,  

създаден е „политическия образ и рейтинг на парламентарните политически сили” 

(с.74). Професионалото познаване на изследванията на българските политолози (Г. 

Карасимеонов, М. Любенов,  Л. Стефанов, В. Проданов,  Св. Малинов, А. Райчев, К. 

Стойчев и др.) позволява на В. Ашикова да направи анализ  и критична оценка  на 

политическата система в изследвания период, за да формулира извода: „политическата 

фрагментация, коалиционната конфигурация, свари политическата ни система незряла 

за конструктивен диалог и отговорна коалиционна култура” (с.99). 

Последната част на трета глава „Политическата ситуация и внесените вотове на 

недоверие (2001-2009)” логически свързва защитената теоретична рамка на 

дисертацията с емпиричното изследване на внесените вотове на недоверие. 

В четвърта глава „Методика на изследването” е защитена оригинална 

методика на изследването. За първи път са  формулирани изследователските  цели, 

задачите и хипотезите на изследването, метода на контент анализ и етапите, в които се 

организира.  

Заслужава висока оценка оригиналната авторска методика, която гарантира 

качеството на получените резултати от емпиричния материал и създава предпоставки за 

теоретичен анализ и обосноваване на ново познавателно поле. Оценявам високо като 

постижение ориентирането на В. Ашикова към: 

 избора на оригинален проект  (представително изследване на 13 вота на 

недоверие, от които 6 по време на коалиционното правителство на НДСВ и ДПС 

и 7 по време на правителството на Тройната коалиция (БСП, НДСВ и ДПС) ; 

 избора и приложението на контент анализа, социологически метод, който 

допринася за дискурсивния анализ на езиковите и жанровите форми, зададени от 

социалните структури, за утвърждаване на идеологиите (с.110); 

  определяне на изказването за единица на анализ, тъй като изказването е 

„събирателна основа на размяната на аргументи,  лесно се идентифицира 

нейната цялост и е носител на достатъчна конкретност. А единица на броене е 

отделната дума. С тази единица ясно може да се откроява честотата й на 

употреба” (с.109); 



 прецизно подготвената регистрационна карта, чиито източници са коректно 

цитирани (проф. Бондиков, Т. Монова, М. Пешева); 

 качествения анализ (критически дискурсивен анализ) и количествения анализ; 

анализ на аргументативните стратегии на групите участници, за да се изведе 

ефективността в постигането на целта на легитимация и делигитимация; 

приложението на критическия дискурсивен анализ, за да се  установят 

процедурите за осъществяване на социалната дейност чрез различни езикови 

форми и жанровите форми, които се използват за утвърждаване на идеологиите. 

 графичното изображение на количествените обобщения в Приложение №1 и 

Приложение №2.  

Следващата пета глава „Анализ на реторическата комуникация във 

вотовете на недоверие”доказва продуктивността на избрания изследователски 

инструментариум. Същинският количествен и качествен анализ на стенографските 

записи профилира плътно и в детайли всеки един от 13-те вота на недоверие. 

Регистрационната карта се откроява като особено важен инструмент в процеса на 

търсеното профилиране. Докторантката умело конструира и поставя на фокус 

различните показатели: темата; мандата на НС; дата на дебата; количествени 

характеристики (време, брой изказвания, общо времетраене на дебата); основни и 

допълнителни теми; ключови думи, лексеми с най-висока честота на употреба; 

изграждане на аргументация- предимно рационално-логична, предимно емоционално – 

образи  и амбивалентна; видовете позиции на парламентарните групи и на 

представителите на изпълнителната власт(констатираща, утвърждаваща, 

отричаща, иронизираща, провокираща, поставяща проблем) видовете стилове на 

ораторите: енергичен, епатажен и агресивен; информационната плътност(изказване 

по същество, изместване на дебата; неформални грешки в доказателствата(заблуди), 

които са демонстрирани в качествения анализ с аргументативните стратегии за 

легитимация - делегитимация). (Вж.с.109) Изведените в таблици количествени 

резултати от посочените показатели потвърждават стойността на регистрационната 

карта като логическа матрица за качествения анализ. Под заглавие „Анализ на 

съдържанието по първия вот на недоверие” са изведени аргументативните стратегии, 

които използват участниците в дебатите, за да „легитимират  себе си и да 

делегитимират своите опоненти” (с.120); най-устойчивите лексеми на легитимация и 

делегитимация (дестабилизация, страх, корупция, морал), реторически въпроси, 

ключови думи (парламентарна логорея, сините грабители, Срамен вот, жалък спектакъл 



и др.) (Вж.с.129); Argument ad Populum, Argument ad Hominem, Petitio principi 

(аргументиране в кръг) (Вж.с.132). 

Посочената конструкция за анализ на първия вот на недоверие е еднотипна и се 

прилага за всички останали вотове като дава възможност за сравнение по определените 

показатели и за извеждане на специфичните за всеки вот количестени и качествени 

промени и тенденции. Приложените в края на дисертацията 22 Графики представят 

количествените показатели от контент анализа на дебатите по вотовете на недоверие 

(първи, втори, трети, четвърти, пети, шести) на коалиционното правителство (НДСВ и  

ДПС) с министър председател Симеон Сакскобуротски. В тях релефно се очертават 

тенденциите в динамиката по определените показатели. 

Авторефератът отговаря на изискванията като представя синтезирано 

съдържанието на дисертацията. 

Публикации на В.Ашикова са направени през последните години (2014-2014) в 

авторитетни издания. В тях се проявяват качествата й на амбициозен изследовател, 

ориентиран към политическата комуникация и проявленията й в българския парламент.  

4.Оценка на личния принос на кандидата 

Приемам Приносните моменти в дисертацията, които обогатяват  спецификата 

на новото неизследвано досега поле на парламентарната реторика – вот на недоверие на 

министър-председателя и правителството; комплексен анализ; идентифициране на 

аргументативни стратегии, характерни за вербалното парламентарно взаимодействие; 

апробиране на оригинална авторова методика, чийто инструментариум е приложим за 

емпирично социологическо проучване и интердисциплинарен анализ. 

5. Критични бележки нямам 

Намирам за перспективна изследователска задача приложението на апробирания 

изследователски инструментариум за сравнителни изследвания.  

Препоръчвам редактиране и публикуване на социологическото изследване, 

публикации в чуждия печат и партньорство за междупарламентарни реторически 

сравнителни изследвания. 

5. Заключение 

Научната строгост, коректността в работата с терминологията, съдаването на 

изследователски инструментариум, организацията, провеждането и анализа на   

специфичното емпирично проучване, оценявам като безспорни качества, които 

определят теоретичната и практическата стойност на дисертацията.  



Убедено предлагам на уважаемото научно жури да присъди образователната и 

научната степен „Доктор” на  Виолета Евгениева Ашикова, научна специалност 

„Политическа реторика”. Като рецензент и член на научното жури ще гласувам „за”.  

 

 

 

 

25. 05.2015                                        Рецензент: 

                                                            доц. д-р Росица Йорданова 

 

 

     

 

   

 

 


