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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

за дисертационния труд на Любомир Стефанов 

„Структуриране на партийната система в България: 1990 – 2009”, представен за 

получаване на научната степен „доктор по политология” 

 

от проф. дфн Петър-Емил Митев 

 

 

Дисертационният труд съдържа основен текст от 154 страници, приложения и 

библиография. Структуриран е по следния начин: Увод; Първа глава. Партии и 

партийна система; Втора глава. Етапи на формиране на съвременната българска 

партийна система. Фактори и предпоставки за нейния модерен облик; Трета глава. 

Електоралната система и нейното влияние върху формирането и структурирането 

на партийната система в България; Четвърта глава. „ Тежест” на партиите; 

Заключение. 

 

Дисертабилност. Партийната система е носеща конструкция на политическата 

демокрация. Или отчасти реален, отчасти камуфлажен инструмент на 

авторитарни/тоталитарни режими. Преходът към демократичен тип партийна система е 

сложен процес, специфичен за всяка отделна страна. Изследването му е плодотворно за 

науката и важно за социалната практика. Защитата и развитието на демокрацията 

изискват рационалност в разбирането за състоянието и перспективите на партийната 

констелация.  

Дисертационната тема, избрана от Любомир Стефанов, отговаря на обществени 

и научни потребности, които не са достатъчно покрити с аналитични разработки.  

 

Източници. Докторантът е посочил „солидна теоретична база” в справката за 

научни приноси. Макар че подобна самооценка е нетипична, по същество е 

основателна. Библиографията съдържа 124 литературни източници на български, 

английски, френски и немски език. Може би още по-важно е качеството – ползвани са 

постижения на водещи западни изследователи. Специално ще изтъкна и вниманието, 

отделено на български автори. Сама по себе си научната приемственост говори за 
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успешното развитие на българската политология. Докторантът е проучил 

законодателни актове и документи на Централната избирателна комисия. Слабо 

използвани са програмни документи на политическите партии, исторически и 

социологически източници.  

 

Изследователски дизайн. В дисертацията се определя следната „основна цел”: 

„да изследва процеса на структуриране и изграждане на българската партийна система 

в периода 1990-2009” (Дисертация, с. 4). В автореферата се използва друга 

формулировка: „Настоящото изследване си поставя за основна цел да анализира 

наличните и потенциални връзки между процесите, оказали влияние върху 

формирането на политическата среда в България и техния ефект върху изграждането и 

структурирането на партийната система в периода 1990-2009” (Автореферат, с. 9). 

Разликата между двете формулировки не е стилова, втората е по-широка и видимо 

надхвърля фактическата разработка. Така например авторът не е разгледал процесите 

на социална стратификация, които оказват съществено влияние върху политическата 

среда и съответно партийното строителство. Задачите на изследването са посочени 

също доста общо. Задача 1 е „да се анализира развитието на политическата и партийна 

система в България и да се изведат характеристики и особености” (Автореферат, с. 10). 

Не е посочено каквото и да е ограничение във времето. Вярно е, че самата тема 

съдържа времева рамка, но в хода на самата разработка авторът може да се връща – и 

наистина се връща, към предишни периоди, така че възниква въпросът за цялото 

развитие ли става дума. От друга страна, „политическа система” е твърде широко 

понятие и включва кръг от подсистеми, които са вън от обхвата на изследването.  

Широкото загребване е подвеждащо, но изложението показва, че фактическото 

конкретизиране на задачите е като цяло успешно. Последователността е логична. 

Докторантът най-напред извежда основното понятие за партийна система, като обръща 

специално внимание върху диференциацията на „източно” и „западно” измерение. След 

това преминава към партийно-политическия процес в България, като прави важното 

разграничение между „първа” и „втора” партийна система, и поставя въпроса за 

перспективата. По-нататък разглежда влиянието на избирателната система върху 

партийната конфигурация. И най-после съсредоточава вниманието си върху самите 

партийни субекти, измерва тяхната „тежест”, респективно релевантност и ефективност.  
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Научни постижения. Справката за научни приноси е издържана в същия 

обобщаващ стил. Като първи принос е посочено: „направено е цялостно изследване на 

политическата и партийна система в България през годините на прехода, като е 

използван иновативен, комплексен подход” (Автореферат, с. 42). Налице е двойно 

преувеличение. Не може да става дума за „цялостно” изследване. Авторът 

съсредоточава вниманието си върху междупартийните отношения. В дисертацията не 

се съдържа анализ на вътрешнопартийната динамика. А тя е толкова съществена, че в 

използването на едни и същи етикети и абревиатури през различни периоди има дори 

нещо подвеждащо. Ако в цитирания текст се пропуснат определенията „цялостно” и 

„политическа”, приносът ще бъде редуциран, но действителен. От по-голяма яснота и 

точност се нуждаят и други определения в списъка на приносите: „обогатява” (с 

какво?), „добавя нови аспекти” (кои?), „създава база за по-нататъшни изследвания на 

процесите...” (кои?), „очертаващи се тенденции и зависимости” (кои?). Високата степен 

на неопределеност в тези формулировки пречи да се оценят действителните 

постижения на автора. В тях остава скрит и неговият значим принос в изследването на 

избирателната система и влиянието й върху партийно-политическия процес. 

Виждам научните заслуги на Любомир Стефанов в неговия дисертационен труд 

по следния начин. 

1. Двете партийни системи в българския преход. Тезата за „първата” 

(биполярна, преддемократична) през 90-те и „втората” (плуралистична, 

демократична) партийна система след 2001 сама по себе си не е идея на 

докторанта, той коректно се позовава на други политолози. Но в хода 

на своето изследване Любомир Стефанов придава плътност, 

обемност, многомерност на тази теза. Той я обосновава, конкретизира 

и доразвива. Заедно с това достига и до евристичния въпрос за 

следващия етап. На този въпрос няма ясен отговор, но за научното 

дирене самото поставяне на определен въпрос в адекватен контекст  

има своето значение.  

2. Електоралната система. Проблемът за избирателната система е 

многоаспектен – като се започне от правото на участие и се достигне до 

начина на разпределение на остатъчните гласове. У нас като  

специалист по проблемите на електоралната система се утвърди проф. 

Михаил Константинов. Политологичните анализи на функционирането 

на избирателната система са дефицитни, въпреки несъмнената 
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компетентност на някои изследователи от специалността. Приносът на 

Любомир Стефанов е несъмнен. Ще отбележа специално критичния 

анализ на Системата Д’Онт и заключенията относно взаимовръзката 

между степента на представителност, която произтича от 

избирателната система, и електоралната мобилност на избирателите, 

мотивирана от доверието към самите партии и лица, които ги 

представляват. Анализирани са ключови проблеми като 

свръхпредставеност или подценяване на политическите субекти, 

диспропорционалност на представителството. Специално заслужава да 

се отбележи, че докторантът критично разглежда установената и 

спазвана досега в електоралната практика у нас четирипроцентова 

бариера. „Може би е назряла нуждата от определяне на нов 

избирателен праг в рамките на 3% – 3.5%. На базата на данните до 

наши дни изглежда нелогично твърдото придържане към сегашния 

избирателен праг с аргумента за „ пренаселването” на НС с 

множество малки формации...” (Дисертация, с. 100). Едва ли трябва да 

се подчертава общественото значение на задълбочени политологични 

анализи в тази насока. 

3. Тежест на партиите. Българският избирател е свикнал да мери 

партийните субекти „на око” и това е естествено. Политолозите вече 

налагат научни подходи. Любомир Стефанов дава своя принос чрез 

аналитичното и компетентно измерване на „тежестта” (релевантността, 

ефективността) с прецизни критерии. Различни ракурси се разкриват 

чрез нумерологичния подход на Дюверже и Сартори, формулата на 

Лааксо и Таагепера, метода на Кулие и Дюмон.  

4. Методологически принос. В целия анализ към българската политическа 

действителност са приложени понятия и методики, взети от модерната 

западна наука. Това е същевременно проверка за работоспособността и 

границите на приложимост на ключови политологически идеи и 

понятия. 

 

Критични бележки.  Основното предимство на дисертацията – компетентното 

прилагане на критерии, изработени от западната политология към българския 

партийно-политически процес, има и обратна страна. Дисертационният труд като цяло 
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оставя силното усещане, че гледната точка на автора е по-скоро на аутсайдер, 

отколкото на инсайдер. Не е ясно, че става дума за революционен процес, който прави 

относителни критериите, изработени в достигнали стабилност политически системи. 

Нещо повече, редица оценки на автора говорят, че според него революционен процес 

просто няма. Например: 

„ След вътрешнопартийния преврат в БКП от 10.11.1989 и последвалите 

демократични промени, не може да се твърди, че ситуацията в обществените 

нагласи на гражданите се променя значително.” (Дисертация, с. 43). 

Дори се обяснява защо. („ Първо, защото след „ избухването” на демокрацията 

в България на хората е необходимо време, за да повярват, че тоталитарният режим е 

отминал необратимо и безвъзвратно в миналото...” ). Столицата и големите градове се 

разтърсваха от грандиозни митинги, шествия, нощни бдения, окупационни стачки, 

имаше „град на истината”, стигна се до барикади... Българският преход беше 

съпроводен с необичаен взрив на социална инициатива. Хора, които доскоро бяха 

манифестирали с червени знамена и комунистически лозунги, сега скандираха „Долу 

БКП!” Всичко това е пренебрегнато и авторът приписва на целия преход социалната 

апатия, която наблюдаваме през последните години. Грешката, която той допуска, е 

системна и пряко засяга интерпретацията на партийната система. Според него: 

„ В ранните години на демократизация партиите бяха относително слабо 

различими по отношение на техните платформи и програми.”  (Дисертация, с. 41). 

В 1990 година ключово понятие в програмната декларация и предизборната 

платформа на БКП/БСП беше „демократичен социализъм”, в платформата на СДС – 

„либерална демокрация”. В 1991 в предизборната платформа на БСП беше подчертано 

етатистка, а на СДС – неолиберална. По ключовите въпроси – приватизация и 

реституция, позициите на двете политически сили, изразени в предизборните 

платформи, бяха диаметрално противоположни. През 1994 програмното 

противопоставяне дори се усили с реставрационните искания в платформата на СДС. 

Революционният процес ясно противопостави партията на контролираната промяна и 

партията на радикалната промяна, съпроводен с вътрешно разделение и борби на 

радикали и модерантисти във всяка от двете страни (завършила с изтласкване на 

радикалите от БСП и на модерантистите от СДС). Колектив от български учени 

направи на два пъти проучване – през 1991 и 1994 – на предизборния процес с 

подробен количествен и качествен анализ на предизборните платформи, лозунги, 

радио- и телевизионни обръщения. Резултатите са публикувани в две колективни 
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монографии. Съжалявам, че авторът не ги е взел предвид. Разбира се, в случай на 

несъгласие би могъл да ги оспори. 

В същия ред са и редица други обобщения на докторанта. Четем, че българските 

партии функционират „в една силно апатична и дори враждебна среда” (Дисертация, с. 

45). Фактите от началото на прехода говорят друго нещо: композитори съчиняват 

песни, най-популярни естрадни изпълнители ги изпълняват, известни журналисти и 

интелектуалци се ангажират с партийна кауза – подписват петиции, изявяват се в 

медиите, влизат в депутатски листи и т.н.  

„ Възниквайки отгоре-надолу, политическите партии от ЦИЕ са обречени на 

нарастваща алиенация от страна на гражданите.” На друго място се казва: 

„ Достатъчно е да отбележим само, че налице бе ситуация, в която липсваше изявено 

гражданско общество, което да се бори и преследва правата и свободите си чрез 

партиите...”  (Дисертация, с. 150). 

 Интересно е, че Стефанов не е забелязал фундаменталния факт: пробивът в 

цялата система беше направен отдолу чрез инициативата на „Солидарност” в Полша. 

Политическите партии възникват в началото на прехода след порив към политическа 

активност на многомилионни маси. Техните инициатори структурират взрива на 

социална енергия, към властта ги понася мощна вълна на социална инициатива.  

Алиенацията не е резултат на предварителна обреченост, а на дълбоките 

социални промени, които ангажират през 90-те и двете водещи политически сили. 

Авторът обяснява разочарованието с „отдалечаване от реалността” на политическите 

партии (с. 50), които „не отчетоха” (с. 58), „пропуснаха” (с. 62) да уловят пулса на 

промените, а междувременно гражданите, „улисани в буквалното правене на пари”, 

загубили своя „политически ентусиазъм” (с. 63).  

В реалната история партиите на прехода губят доверие не толкова, защото се 

занимават със себе си вместо с гражданското общество, а тъкмо защото потъват в 

практическите усилия да формират такава негова структура, в която ключови позиции 

ще имат назначени (от тях) капиталисти (червени „приятелски кръгове” и сини 

„братовчеди”; терминът „назначени капиталисти” е на американския социолог проф. 

Иван Селени). 

90-те години са период на преразпределение на гигантска за мащабите на 

страната собственост, период, в който се раждат новите милионери и обедняват 

стотици хиляди хора, отделни селища и цели региони, маргинализират се етнически 

групи. Всичко това просто е пренебрегнато. Погледнато методологически, това е 
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политологическа абстрактност. Излиза, че силата на автора е по-голяма в западната 

библиотека, отколкото на българския терен. 

Възприетият подход дава възможност да се раздават с лекота оценки на 

политическите партии и на самите граждани. С това се създава впечатлението за 

специфично политологическо високомерие. 

Бих могъл да продължа с критичните бележки, но мисля, че и казаното дотук е 

достатъчно. Добре е да се адаптират западните политологични тези към българската 

действителност. Лошо е да се адаптират самите български факти към каквито и да е по 

национален произход научни схеми или към местни журналистически клишета. 

 

Всяка защита на дисертация става част от дейността на научната организация, в 

която е подготвена, и фактор за изграждането на нейния публичен образ. В специалност 

„Политология” бяха защитени дисертации, които въпреки своите достойнства 

преминаха с минимално или фактически без публично участие. Формализмът е 

противопоказан в творческата сфера. И се надявам, че дисертационният труд на 

Любомир Стефанов ще заслужи по-добра участ и ще провокира реална дискусия. 

 

В заключение. Има един специфичен академичен жанр: отрицателна по 

същество рецензия с положително заключение. Искам категорично да се разгранича от 

този стандарт. Обръщам специално внимание на критичните бележки не защото 

преобръщат положителното впечатление, а защото (1) става дума за автор, който има 

научна перспектива и е важно да погледне критично на своята собствена работа, и (2) 

става дума за слабости, които не са само лични, а забелязвам и в работите на други 

възпитаници на специалността. 

Моята крайна оценка е недвусмислена: препоръчвам на Любомир Стефанов 

да бъде присъдена научната степен „доктор по политология” за неговия 

дисертационен труд „Структуриране на партийната система в България: 1990 – 

2009”. 

 

 

18 юли 2012    Рецензент: 

       Проф. дфн Петър-Емил Митев 
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