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Становище 

от проф.дфн Георги Карасимеонов, член на жури по конкурс за присъждане 

на научната и образователна степен доктор по политология на Любомир 

Свиленов Стефанов представил дисертация на тема «Структуриране на 

партийната система в България: 1990-2009 г.» 

 

 

 
               По темата представена от Любомир Стефанов на пръв поглед има значителен 

обем от  научни статии, студии и монографии в България. Но те по скоро са центрирани 

върху появата и развитието на отделни политически партии, изборния процес, 

политическото влияние на партийни елити и пр. Изследването на българските 

политически партии в системното им взаимодействие е все още рядкост в българската 

политологична литература. Още повече, че авторът използува нови подходи в 

изследването на българската партийна система и достига до важни изводи относно 

нейното развитие. 

              Стефанов показва солидни теоретически знания за достиженията на съвременната 

политология в изследванията на партийните системи. Теоретичните възгледи за 

възникването на политическите партии, характеристиките на партийните системи, опитът 

на демократичните държави са творчески приложени от автора в докторската му 

дисертация. 

Авторът идентифицира точно процесите протичащи в и между партиите в 

България, респективно в партийната система, която те формират. Неговата цел, успешно 

реализирана, е да установи степента на кохерентност на партийната система и нейния 

функционален характер.  

Разделянето на два условни периода развитието на българската партийна система, 

характеризирани като пред-демократичен и демократичен, позволява да се откроят 

особеностите на процесите повлияли на формирането на българските политически партии. 

От една страна, комунистическото историческо наследство на България е изведено като 

един от основните обяснителни индикатори за състоянието на партийните отношения в 

страната. От друга, специфично въздействие върху партиите оказва динамиката на 
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обществените, социалните и икономически процеси белязали прехода към демокрация в 

страната. Влиянието, което тези исторически етапи оказват върху политическата и 

партийна система в България е силно и дълготрайно. То се проявява с различна динамика 

и характеристики, за което свидетелстват и наличието на своеобразна „първа“ и „втора“ 

партийна система след 1989 година. 

Нов изследователски подход в анализа на българската партийна система 

е идентифицирането на няколко нива на подсистемност в нея: управленска, електорална и 

парламентарна. Те позволяват да се добие по-голяма точност в описването на процеса на 

структуриране на партийната система.  

         Важен момент в дисертацията е изследването на влиянието, което процесите на 

конструиране на управленски мнозинства и функционирането на излъчените кабинети има 

върху типа и характера на партийната система. Според автора, тя е в състояние на 

свободен достъп, що се отнася до възможностите на парламентарно представените партии 

да участват в управлението на страната. Отворения характер на управленската формула е 

белег, че партийната система в България продължава да се демократизира, счита автора. 

      Основно място в дисертацията, заема оценката на влиянието на полученото чрез 

електоралната формула политическо представителство в Народното събрание върху 

партийните и междупартийните отношения. Използуването на електоралните системи 

(първо D’hont, а впоследствие Hare-Niemeyer) е в интерес на големите партии, били те 

нови или „класически“. Съчетано с бариерата от 4,0 % и разпределението и 

преразпределението на мандатите в Народното събрание те облагодетелстват партиите с 

най-много спечелени мандати, но същевременно предпазват партийната система от 

фрагментация. Въпреки флуктуациите в броя на релевантните партии, според доразвития 

от автора „числови критерий“: между 3 и 7, той се отразява номинално на типа партийна 

система и я премества от ограничения тип плурализъм към екстремния, като не се 

наблюдава атомизиране на отношенията между партиите в България. Индикаторът 

ефективен брой парламентарни партии (ЕБПП) допълва номиналното броене на партиите 

и доказва от гледна точка на парламентарната подсистема и управленската формула, че 

типа на партийната система се запазва относително стабилен в рамките на 2,4 до 3,3 и 

регистрирания екстремум през 2005 от 4,76. Другият количествен индикатор: ефективен 

брой електорални партии (ЕБЕП), регистрира по-скоро данни потвърждаващи логиката 
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констатирана от числовия критерий и се движи от 2,21 (1990 г.) през 4,32 (1991 г.) до 5,7 

през 2005 г. 

               Авторът се присъединява към развитата от други български политолози теза за 

формирането на „две партийни системи” в периода 1989-2009 като добавя свои 

доказателства. Същевременно прави „смелата” прогноза, че е на път да бъде реализиран 

нов тип партийна конфигурация, с нови правила на поведение и закономерности започващ 

дългия и труден път към консолидация на системата, водещ до формиране на „трета“ 

партийна, „европейска“ система. Макар че може да се счита за изпреварваща, една такава 

теза по същество отговаря на историческите реалности свързани с членството на България 

в Европейския съюз. А то от своя страна е фактор за нататъшната консолидация  на 

демокрацията в България и съответно на партийната система, която е все повече 

подложена на „европеизация” въпреки противоречивия и нееднозначен характер на този 

процес. Независимо, че системата е все още във флуидно състояние, тя започва да 

демонстрира, макар и плах напредък към установяването на „нормални“,т.е. толерантни и 

конструктивни политически отношения между партиите. 

              Заключение. Любомир Стефанов ни представя труд написан с 

теоретична дълбочина, който допълва знанията за  еволюцията на 

българските политически партии и утвърждаването на новата демократична 

партийна система.  

                Предлагам на научното жури да присъди научната и 

образователната степен доктор по политология на Любомир Стефанов. 

 

Проф.дфн Георги Карасимеонов 

12 юли 2012 г. 
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