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Становище 

за представения дисертационен труд на Любомир Стефанов на тема 

„Структуриране на партийната система в България: 1990-2009 г.” 

 

Дисертацията за придобиване на образователната и научна степен „доктор” е 

разработена на 194 страници, които включват 167 страници на изложението и 27 

страници приложения. Структурирана е в увод, четири глави и заключение. 

Списъкът на използваната литература включва 123 заглавия на български и 

английски език и три сайта.  

Изборът на тема, която се ситуира в едно от дълги години разработвано 

изследователско поле изисква значителна амбиция и кураж, защото никак не е 

лесно в такава ситуация да се формулира оригинален изследователски проблем. 

Като  цяло Любомир Стефанов се е справил добре с това предизвикателство и 

макар заглавието на работата да не говори за някаква особена оригиналност, 

съдържателно изследването успява да намери своята оригинална гледна точка 

към проблематиката.  

Представената дисертация е структурирана съгласно критериите за едно научно 

изследване в областта на политическите науки. Уводът поставя проблематиката, 

изследователските цели и задачи, представя използваните методи и защитава 

възприетата структура на изследването. Първата глава е теоретична и 

представлява синтетичен прочит на основните теоретични текстове върху 

политическите партии и стоящите в основата им социално-политически 

кливиджи, партийните системи в света, както и специфичните различия между 

дефинираните от Любомир Стефанов „западен” и „източен” модели. Втората 

глава прави обобщение на основните етапи във формирането на съвременната 

българска политическа система като представя синтезирано и основните й 

исторически основания. В третата глава авторът навлиза по същество в темата 

си като изследва последователно влиянието на избраната електорална система 

върху партийната система. В четвърта глава се анализира „тежестта на 

партиите” и анализът продължава в специфичната за дисертацията насока на 

тестване на теоретичните разбирания за ефективния брой партии на българския 
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терен. Заключението обобщава основните резултати на изследването. 

Емпиричната основа на дисертацията са най-вече резултатите от 

парламентарните избори за отделните партии след 1990 г. 

Какви са основните постижения на представената работа? 

Авторът е формулирал в своя автореферат 5 приноса. Смятам, че съдържателно 

като приноси могат да се приемат вторият (обогатяване и систематизиране на 

данните за вида и типа на българската партийна система), третият (добавяне на 

нови аспекти и осъвременяване на типологизацията на политическите партии и 

на партийната система в България) и петият (очертаване на тенденции и 

зависимости в развитието на партийната система и политическите актьори в 

България). Другите представени приноси отвеждат по-скоро към 

систематизация, прилагане на известни теории към българската действителност 

и откриване на бъдещи насоки на изследванията в тази област.  

Но смятам, че действителните приноси в дисертацията не са експлицитно 

формулирани, макар да могат да бъдат идентифицирани при нейния прочит. 

Преди всичко те са свързани със съдържанието на двете последни глави и се 

отнасят към дефинирането на ефекта на избирателната система върху 

партийната система и към тестването на теорията за ефективния брой партии 

към българската действителност след 1990 г. Като цяло смятам, че 

представената дисертация съдържа достатъчно собствени приноси, за да бъде 

оценена по достойнство. Към това ще добавя, че представените публикации по 

темата на дисертацията са съдържателни, релевантни и качествени и отстояват 

компетентността на автора в проблематиката. 

Разбира се, бих формулирал и критични бележки към представената дисертация.  

Първата се отнася до по-общата теоретична рамка – структурирането на 

партийната система. Тук несъмнено е било необходимо малко по-специфично 

позоваване на системния подход и на теорията на системите приложима в 

анализа на обществените феномени. Самата категория система предполага както 

структура, така и околна среда. Именно взаимодействието между партийната 

структура и околната й среда (политическата система, политическата култура и 

т.н.) е съдържанието на анализа на партийната система. 
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Втората се отнася към библиографията на работата. Макар тя да е осъвременена 

със заглавия от български автори, публикувани вече през 2011 г., смятам, че 

дисертация по такава тема не може да не се позове както на двутомната 

монография на Румен Даскалов „Българското общество 1878-1939” (София, 

Гутенберг, 2005), когато се позовава на историческия опит на българските 

партии, така и на мащабното изследване на Ивайло Знеполски „Българският 

комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория”, (София, Институт за 

изследване на близкото минало, Сиела, 2008), когато се занимава с наследството 

на комунизма, но също и на моята монография „Граждани, избори, партии. 

България 1879-2009” (Изток-Запад, 2010, 588 с.), когато се позовава на 

тенденциите в избирателните практики в България. Наред с другото, това са 

обобщаващи изследвания.  

Третата забележка се отнася до формата. В самия текст имената на 

небългарските автори се появяват както транскрибирани на български, така и 

оставени на английски език, като няма очевидна систематичност за 

използването на едното или другото. В библиографската справка са смесени 

както научни текстове (книги и статии), така и статии в пресата или 

статистически документи. Сайтовете са посочени само със своя адрес, без да е 

посочено заглавието им. 

В заключение ще посоча, че въпреки тези забележки, представената дисертация 

притежава необходимите качества на самостоятелно и направено по правилата 

изследване, позовава се коректно на релевантни източници, защитава основното 

от заявените приноси. Поради това предлагам тя да бъде приета като основание 

за присъждането на образователната и научна степен „доктор” на Любомир 

Стефанов. 

 

 

 

проф. Антоний Тодоров, д.п.н. 


