
СТАНОВИЩЕ 
 

на доц. д-р Добрин Канев 
 

за дисертацията на Любомир Стефанов 
на тема “Структуриране на партийната система в България 1990-

2009г.” 
за присъждане на образователна и научна степен „доктор по политология” 
 

Представеният за защита дисертационен труд на Любомир Стефанов 
несъмнено е едно сериозно изследване на значим в научно отношение 
проблем, какъвто е процесът на структуриране на българската 
демократична партийна система през първите две десетилетия на нейното 
съществуване. Макар че като цяло българската политология обръща на 
тази част от политическата система сравнително повече внимание 
отколкото на други нейни аспекти, авторът е успял да намери свой подход 
към темата и да даде на тази основа нови отговори на някои съществени 
въпроси не само за процеса на структуриране на партийната система, но и 
за важни нейни характеристики и специфики. 

Това, което прави впечатление в работата, е най-напред отличното 
познаване на практически всички значими автори и трудове в областта на 
теорията на партиите, демонстрирано в първите две глави на дисертацията. 
При това – познаване достатъчно дълбоко, за да позволи на автора както 
критично отношение, така обаче и умело прилагане на тези теории при 
анализа на българската партийна система. По такъв начин той не само 
разполага с необходимите аналитични инструменти, но е в състояние или 
да потвърди, или да постави под въпрос някои от най-разпространените 
тези в тази област на политическата наука. 

В това отношение ще спомена интересната идея партийната система да се 
разглежда като по-сложен феномен, формиран от собствени подсистеми 
(електорална и парламентарна), които оказват един вид “отвътре” своето 
специфично влияние върху цялостното поведение и структура на 
системата. 

Или търсенето на адекватен за България отговор на въпроса за 
отношението “кливиджи – партии” чрез плодотворната идея на Меър и 
Бартолини за постоянство на кливиджа, но за “временност” на партиите, 
формирани около него. 

Интерес представляват и аргументите за съществени различия между 
партиите на старите и на новите европейски демокрации. Като стъпва 
върху тезите на Китчелт авторът вижда важна роля за вида и състоянието 
на партиите и партийната система на характера на “стария режим”, на 
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наследената политическа култура, на формирането на партии при липса на 
гражданско общество и на ясна социална структура. Този аспект на 
работата би могъл да бъде още по-добре развит доколкото на места Л. 
Стефанов се задоволява с по-едри щрихи и бързи обобщения. 

Авторът по принцип възприема и отстояваната от Г. Карасимеонов теза за 
наличието на две партийни системи в България съответно през първото и 
през второто десетилетие на прехода. Той прави успешен опит да допълни 
техните характеристики и обосновано определя “първата партийна 
система” като по-скоро неавтентична, несъответстваща на други 
характеристики на българското общество и на политическата система като 
цяло. Това е една от главните причини за нейната уязвимост, довела до 
трансформацията й. 

Струва ми се обаче, че по отношение на определяне на същността на 
“втората партийна система” в работата има известна непоследователност. 
Оттук възниква и един въпрос към дисертанта. От една страна, той сякаш 
възприема тезата на М. Любенов “за липса на „партийна система” и на 
„системност” в периода след изборите от 2001 г., а и след тези от 2009 г., 
поради колосалното преместване на електорална подкрепа към партии, 
които на практика не са част от наличната партийна констелация” (с. 51). 
От друга страна, на няколко места в дисертацията се стига до 
заключението, че “като цяло може да се твърди с голяма доза сигурност, че 
партийната система България след 2001 г. определено се трансформира в 
консолидираща и демократизираща се такава” (с. 62). Съществува и по-
предпазливата оценка за “наличието на начална фаза на консолидация в 
системата, която може да бъде оценена на този етап като едва стартиращ 
процес, отколкото като реализиран феномен” (с. 9). Въпросът ми е, ако 
включим и тези няколко години след 2009 г. в анализа, имаме ли 
достатъчно основания да твърдим, че съществуващата в момента партийна 
система, която беше формирана около пробива на така или иначе 
популистки партии и която е определена като “краен плурализъм” (по 
Сартори), ще има по-продължителен живот или, както в заключението 
твърди и самият автор, е възможна поредна трансформация в “трета 
партийна система”? И можем ли наистина да очакваме, че в нея “нивата на 
представителност ще бъдат по-адекватни, интересите по-представително 
защитени, а диспропорционалността и фрагментацията по-ниски като 
следствие” (с. 151)? 

Съществено достойнство на дисертацията е използването на 
количествените методи, разработени от различни автори и критично 
оценени и прилагани от Л. Стефанов при изследването на основни 
характеристики на българската партийна система. Самият труд се базира 
на много и разнообразни първични източници, както и на различни бази 
данни. Така авторът успява да тества формулираните от него хипотези и 
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чрез “измерване” както на броя и електоралната тежест на релевантните 
партии, така и на характера на техните взаимоотношения, на типа 
междупартийна конкуренция в различните периоди. Това несъмнено прави 
неговите заключения за процесите по структуриране и оформяне на облика 
на партийната система в България надеждно обосновани. Използваните от 
автора индикатори са му позволили достатъчно точно да идентифицира 
характера както на основните политически партии, така и менящия се тип 
на самата партийна система. Струва ми се, че към тези индикатори биха 
могли да се добавят и показатели за стабилността на системата доколкото е 
възможно тя да запазва своя (благоприятен) формат, но рязката смяна на 
субектите да води до нейната дестабилизация. 

Авторът сякаш е склонен и да преувеличава структуриращата за 
партийната система роля на метода на превръщане на гласовете в мандати 
(с. 91), макар че на места самият той вижда по-голямото значение 
например на размера на изборния праг. 

В заключение, ще се върна към оценката си в началото на становището. На 
вниманието ни е представено задълбочено и самостоятелно изследване с 
високи качества, в което докторантът се е доказал като сериозен 
изследовател, който отлично познава своето научно поле, владее и 
успешно прилага съвременните методи на анализ за комплексно и 
задълбочено изследване на важната за стабилността на политическата 
система партийна система в България. 

Това ми дава всички основания да подкрепя категорично присъждането на 
образователната и научна степен „доктор по политология” на Любомир 
Стефанов. 

 

София, 16 юли 2012 г. 

 

 

доц. д-р Добрин Канев 


