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РЕЦЕНЗИЯ 

относно: дисертационния труд на тема „Промени в политическата роля на 

стратегиите в България”, 

представен от докторант: Ива Петрова Куюмджиева, кандидатстващ за 

научната и образователната степен „доктор“ в научна област „Философия на 

културата, политиката, правото и икономиката“ 

научен ръководител: проф. д.ф.н. Васил Проданов 

рецензент: проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев 

 

Избран съм за член на Научно жури с при ИИОЗ при БАН, а на първото 

заседание на Научното жури съм определен за рецензент. 

В изпълнение на задълженията ми представям следните констатации и 

заключения, като се старя в основни линии да спазвам препоръчителната структура за 

рецензия. 

І. Общо представяне на дисертационния труд 

1. Изходен пункт за рецензията са:  

1. Дисертационен труд „Промени в политическата роля на стратегиите в 

България” в обем от 241 страници (около 300 стандартни), от които 216 страници са 

основен текст и останалото са библиографска справка. Приемам обема като значим и 

предостатъчен за изясняване на авторската теза. 

2. Списък с публикациите на кандидата – 3 броя. 

3. Списък с търсени приноси – представен. 

4. Автореферат – представен. 

2. Отговор на формалните изисквания 

Докторантът е представил всички материали, които са формално изискуеми за 

кандидатстването за образователната и научната степен „доктор“. Намирам, че даже да 

се отчетат само обемът и съдържането на дисертационния труд, то той достатъчно 

точно позволява да се оцени от различни гледни точки научното творчеството по тази 

тема на докторант Ива Петрова Куюмджиева, както и да се формулира предложение за 

решение. 
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ІІ. Основни изводи по формата и съдържанието на 

дисертационния труд 

1. Заглавието на дисертацията – „Промени в политическата роля на стратегиите 

в България” отговоря в огромна степен на съдържанието. Само на някои незначителни 

места (наистина, в много ограничен обем) текстът излиза извън рамките на заглавието, 

но в полза на доказателствата и косвената аргументация. 

2. Темата на изследването е определено дисертабилна, много актуална и 

достатъчно значима от теоретична и практическа гледни точки. От една страна, 

значението и ползите от разработването и изпълнението на стратегии – от микро до 

макрониво е доказано по безспорен начин както от науката, така и от икономическата и 

социалната практика в много страни по света. Същевременно обаче научно-

практическите изследвания, предхождащи разработката на стратегии, както и 

изпълнението на взаимно свързани стратегии в различни области, сериозно изостават 

от потребностите на практиката. От друга страна, правилно се отбелязва, че думичката 

„стратегия“ (не понятието) се прилепва към какво ли не, за да могат да звучат 

следващите думи по-научно и по-авторитетно, т.е. думата „стратегия“ се е обезценила 

от прекомерна употреба. От трета страна, както авторката правилно е формулирала, 

разработването на адекватни национални стратегии и процесът на стратегическо 

планиране се формулират чрез не съвсем обвързани методологии, да не говорим за 

методики. Накрая, каквато и (национална) стратегия да се разработва и изпълнява, тя 

опира не само във възможностите за нейната реализация (проблемът за властта), но и 

до въпроса каква идеология се втъкана в тази стратегия, каква политика и съответно – 

каква политическа стратегия ще е доминантна (отбелязани от докторантката още в 

увода)1. 

Именно поради горните причини твърдя че темата е оригинална и актуална. 

3. Обект на изследване на дисертационния труд са стратегиите и всички 

гравитиращи около тях процеси и институции. Предмет на изследване са методите и 

средствата за изграждането и изпълнението на адекватни стратегии. 

                                                 
1„Системата за политическо производство на стратегии има идеологическа роля, но не като инструмент за 

производство на идеологеми, които се формират от идеологическите апарати, а като метод за подобряване 

на сцеплението между техните действия и като процедура за актуализиране на идеологическите послания 

чрез промени и политически и социални практики. В качеството си на системи от цели и институции, 

стратегиите в политиката играят ролята на модел за възпроизводство на вече наложени обществени 

отношения и елемент от механизъм за възпроизвеждане на социално-политическото статукво. Затова 

могат да функционират в рамките на различни политически и икономически системи и представляват 

изключително витална властова технология.“ С. 33. Това е оригинално виждане, което е непознато у нас. 
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Описани са коректно ограничителните рамки, в които се осъществява 

научното изследване. 

4. Хипотезата на дисертацията многопластова и логично конструирана (с. 32-

35). Правилно се отбелязва че „проследяването на историчност на промените на 

политическата роля на стратегиите в рамките на ситуацията в България, която обхваща 

две различни системи на управление и участие в два различни наднационални съюза 

показва както конкретни промени и дава възможност да бъдат очертани общите 

структури на политическите стратегии като начин за приложение на съвременната 

власт, без да бъдат заличавани разликите между различните режими, в които тя може 

да функционира“. В контекста на горното, изследвани са влиянията и на екзогенните, и 

на ендогенните фактори при разработването на стратегии за бъдещето2. 

5. Целта на изследването е трипосочна. Първата е методологическа, а именно 

„да разработи и приложи метод за критичен анализ на дългосрочното (стратегическо) 

планиране като властова технология и като механизъм на идеологията анализирайки 

действието му при две различни политически системи – държавния социализъм и 

съвременния капитализъм“. Втората е да се разгледат двата аспекта на промяната, „да 

очертае и анализира политическата роля на стратегиите чрез широка историческа и 

контекстуална реконструкция, която поставя случая „в България“ като отправна точка 

за идентифициране на специфична властова и управленска технология, притежаваща 

голям потенциал както за реализация на проекти за развитие, така и за манипулация на 

обществата.“ (с. 36). Третата цел е формулирана така: „Поставяйки си за цел да направи 

видимо неявното действие на идеологическата функция на съвременните стратегии, 

критичното изследване се стреми да допринесе за осмисляне на заплахите от 

властовите употреби на научното знание, управленската технология и принципите за 

обществено участие и на възможностите за „оптимизация“, ако идеологическият аспект 

е осъзнат/разобличен. Тази цел съответства на „програмата“ на критическата теория и 

структурния марксизъм за укрепване на възможностите за формиране на алтернативи 

чрез отваряне на пространства за критика, в която се опитва да се включи този 

изследователски проект. Поставяйки въпроса доколко монополизирането на ресурси, 

концентрацията на власт и разгръщането на тотализиращи системи за интеграция е 

иманентно присъща характеристика на еволюцията на системите на планиране, когато 

те се прилагат към сложни социални и политически системи, и доколко е „страничен 

                                                 
2 Възможни са и стратегии за миналото, например в интерпретирането на исторически факти. 
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ефект“, изследването поставя и въпроса дали това явление може да бъде предотвратено 

и как“. 

На тази основа са обосновани задачите, които в голяма степен предопределят и 

структурата на дисертацията. 

Намирам и целта, и задачите за правилно формулирани и предоставящи 

достатъчно възможности за изводи и препоръки. 

6. В структурно отношение дисертацията е изградена стройно и логично. Увод, 

три основни глави, заключение и подробна библиографска справка. Оригинална е 

идеята след всяка глава да се синтезират резултатите от изследването. Според мен тя 

(структурата), балансът между частите и най-вече тяхното съдържание представят в 

много приятна светлина докторант Ива Петрова Куюмджиева като съвестен 

изследовател и понятно изразяващ се колега. 

В първа глава (с. 40-98) е представен теоретичен анализ на отношенията между 

понятията идеология, политическа стратегия, планиране, бъдеще. Те са разгледани 

от пиедестала на политическите промени в България като контекст за реализация на 

властови отношения в полето на „производство“ на политически стратегии. Много 

интелигентно (на основата на най-широк спектър от научни публикации) е осъществен 

исторически анализ на стратегическото планиране в България, базиран върху 

идеологическата платформа на „прехода“ към „демокрация“ и „пазарна икономика“. 

Това е символната разграничителна линия между миналото, с което се сбогуваме, и 

конструирането на бъдещето, което не е известно. Същевременно е систематизиран 

генезисът на съвременните стратегии през призма от двойки понятия-антагонисти, които 

тази платформа произвежда: „социализъм“ и „капитализъм“, „планова“ и „пазарна“ 

икономика, „тоталитаризъм“ и „демокрация“, като идеологически конструкти и 

въображаеми реалности, фикции. Дефинирани и обосновани са основните понятия в 

изследването – идеология, политическа стратегия, изследваща прогноза, нормативна 

прогноза, процесуален цикъл, policy cycle, мит. 

Въз основа на този времеви и пространствен фокус са изведени (от широк 

исторически и философски контекст) процесът на изследване и целеполагане за 

бъдещето като ключова методологическа и епистемологична фигура, намираща се в 

основите на научното обосноваване на системите за държавно планиране при 

социализма. Тази инвариантна технология е съпоставена с анализи на идеологията като 

система от структури и така е изведено действието на основния подход в прогнозирането 

и планирането – именно като механизъм (за сбъдване) на идеологията. 
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Представена е релацията между ролята на стратегиите и историята на 

политическите промени като съвпадане на разкази за социално-политически 

континуитет с разпад и трансформация на сиоциални и властови структури. 

същевременно са доказани идеологизацията на прогностичния процес и зависимостта на 

науката за конструиране на бъдещето от епистемата знание/власт. 

Конструирана е концепцията за процесуалния цикъл и неговата ключова роля за 

функциониране на стратегиите и възпроизводството на социалното статукво. Във връзка 

с базисния за цикъла принципна „обществено участие“ е разкрита идеологизацията на 

понятията „пазарна икономика“ и „тоталитаризъм“.  

Втора глава (с. 98-160) си поставя за задача да проблематизира начините, чрез 

които разказите за планирането от периода на социализма в България създават 

идеологическа основа за изграждане на система за стратегическо планиране след 

края на „прехода“ и по този начин се явяват съществен елемент от идеологическия 

генезис на съвременните политически стратегии.  

Конструирана е рамка на исторически промени в политическата роля на 

стратегиите в България като резултат от двойно преосмисляне на практиките на 

държавно планиране в периода на социализма. Държавното планиране, разглеждано от 

периода на социализма, е пример за завършен идеологически цикъл, включващ 

извеждане на водещи принципи, процеси на реформи и осигуряване на индустриално-

аграрно развитие на системата до момента на нейния идеологически колапс. 

Настъпилото по-късно „преустройство“ на социализма и последващия го „преход“ са 

интерпретирани като две програми за трансформация от „държавен социализъм“ към 

прикрит „капитализъм“ със сходно икономическо, но различно идеологическо 

съдържание. По този начин се очертава динамиката на процеса на интеграция на 

критиките от периода на съветската „перестройка“ и „преустройството“ в България и се 

определя неговата роля като основа за легитимиране на съвременната система за 

стратегическо планиране на държавно и наддържавно ниво чрез „пълно“ дискредитиране 

на предишната система. 

Много точно се доказва че понятията „социализъм“ и „капитализъм“ съществуват 

в идеологическия разказ не като действителни политико-икономически системи, а като 

идеологически конструкти. Но по същество това са две различни и съществуващи 

паралелно социално-икономически формации, които имат и идеологическа, и научна 
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опаковка. Интересното е че в някои моменти науката „изпреварва“ идеологията, която, 

изоставайки, тласка системата към провал3. 

По-нататък е анализиран моделът за историческа реконструкция на промени в 

политическата роля на стратегиите след социализма и като процес на изработване на 

модел на гражданско участие, съответстващ на новите геополитически реалности след 

края на Студената война. 

Със сигурност тази глава ще бъде много интересна както за българските 

историци, така и за икономистите, които не са запознати с историята на изграждането на 

социализма у нас. 

Трета глава (с. 160-216) поставя във фокуса на вниманието проблемът за 

конституирането на идеологическата роля на съвременните стратегии като 

множество „деполитизирани“ и „деидеологизирани“ разкази и за конструирането 

на дифузни и фрагментарни системи от институции. Разгледани са проблемите на 

съгласуването между стратегически документи и институции, участващи в процеса на 

стратегическо планиране в рамките на действащата система в България. Те са 

анализирани като нейна иманентна характеристика, водеща до необходимостта от 

постоянна екстензия на количеството на включените институции и до усложняване на 

процедурите за стратегическо планиране. 

Анализирани са реално функциониращите принципи на съгласуване на системите 

от документи и институции, определени като „структурни съответствия”: общите 

методологически основи на конструиране на бъдещето, които се материализират 

посредством моделите за проектно финансиране на конкурсен принцип и управленските 

концепции (публичен мениджмънт, мениджмънт на изпълнението) за пазарна 

ефективност на политическото производство и участие. Показано е съвременното 

приложение на темпоралния модел за конструиране на бъдещето, действащ 

едновременно като идеологическа и управленска технология чрез анализ на динамиката 

на разминавания и съответствия между формулиране на стратегически цели и механизми 

за финансиране в стратегическо планиране на ниво ЕС и в България. Чрез анализ на 

конкретни стратегии по значими обществени проблеми е конкретизирано 

разграничаването между идеологията като комплекс от структури и идеологическите 

разкази в съвременното стратегическо планиране и е анализирано съвместното им 

                                                 
3 Например, в трудовете на цитирания от докторантката акад. Евгени Матеев блестящо са формулирани не 

само различията между социалистическата и капиталистическата икономика, но и как системата може да 

се трансформира от държавен към обществен социализъм. 
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действие като общи фигури на интеграция в глобализираното световно политическо 

пространство. 

Стегнато, в заключението се представят синтезираните резултати от 

изследването, които доказват хипотезата и я превръщат в защитена теза. 

Приемам структурата (логиката на изследване) за сполучлива, а поднесените 

оценки и изводи – в голяма степен точни и коректно (личностни) формулирани. 

7. Езикът е изключително динамичен, но ясен и научен, като докторантката 

използва понятия от различни науки. Четенето на дисертацията се улеснява от факта че 

тя понятно представя както анализираните или критикуваните чужди идеи, така и на 

много места собствените си виждания, изводи и заключения. 

8. Добросъвестно е изследвана класическа и модерна, наша и чужда научна 

литература. Като количество и качество ползваната литература е предостатъчна, 

наброява към 200 броя. Приятно впечатление оставя обстоятелството, че Ива 

Куюмджиева не изпада в банално цитатничество на „неоспорими авторитети“ или 

„световно известни учени“. 

9. По търсените приноси (безспорни според мен, но правя собствено групиране 

поради невъзможността ми да отделя теоретични от практически приноси):  

1. Проучени, обобщени и интегрирани са основни теоретични постановки за 

стратегиите като идеологизиран продукт, като се е стигнало до ясно изразени собствени 

обобщения. Извършено е задълбочено критично проучване на специализираната 

научна литература за въпроса за значението и ролята на стратегирането, като се 

извеждат оригинални доказателства за неговото особеното място и специфично 

значение. Доказано е значението на стратегиите за идеологическия процес и 

стабилността на социалната система. 

2. Чрез самостоятелна оценка на различни методологически и методически 

изследователски инструменти е избрана теоретична визия за процесуалния цикъл, 

който обезпечава перманентното си самовъзпроизвеждане като възпроизводство на 

социално-икономическото статукво чрез необходимо безкрайно отлагане на вземането 

на решения. Приемам че е доказано извеждането на политическото функциониране на 

стратегиите като система в резултат на сцепление между научно-знание, политико-

управленски практики и модели за обществено участие. 

3. Оригинално е развита история на континутета в изграждането на 

стратегии при „социализма“ и „капитализма“, схващани като идеологически 

конструкти, посредством алгоритъма на процесуалния цикъл. 
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4. Сполучливо е осъществен самостоятелен ретроспективен анализ върху 

развитието на стратегическото планиране в България. Изведена е собствена 

интегрална оценка на изграждането на структурни съответствия между цели, 

документи и институции. Установена е връзка между тези три компонента на 

процесуалния цикъл и (не)постигането на резултатите.. 

Според мен, приносите трябва да са сравнително коректно и ясно изразени. 

10. Публикации на докторанта по темата. Достатъчни: три броя. Пряко 

свързани са с проблематиката на дисертацията 

Общото ми становище е: докторантът е разработил дисертация, която има ясно 

формулиран проблем, цел и задачи, предполагащи научно изследване; дисертацията е 

доказателство, че докторант Ива Петрова Куюмджиева познава научната литература и 

научните постижения в тази научна област, в основни линии е откроила нерешените 

или частично решените проблеми, систематизирала и осмислила е критично 

съществуващите тези и в повечето случаи е заела аргументирана позиция, правилно е 

интерпретирала резултатите от научното изследване, оформила ги е и ги е представила 

разбираемо и логично. Дисертационният представя в много добра светлина както 

докторанта, така и научния му ръководител, а също и обучаващия Институт за 

изследване на обществата и знанието при БАН. 

Ще заключа, че очевидно това е труд на млад и успешен изследовател. Че 

колегата Ива Петрова Куюмджиева е изработила свой собствен почерк на научен 

анализ и синтез, на представяне на изводи и резултати от научни изследвания. Че 

формулира съществени заключения и извежда предложения, имащи значение не само 

за България. 

ІІІ. Въпроси и препоръки 

По принцип, към всеки дисертационен труд могат да се предявят претенции, да 

зададат въпроси и да се направят препоръки за неговото усъвършенстване. С най-

колегиално отношение правя задавам следните въпроси като повод за размисъл, а не с 

търсене на прецизен отговор по време на публичната защита: 

1. Какво е отношението „наука – идеология“ при разработването на национални 

и европейски стратегии? Винаги ли науката надделява? Кога печели идеологията? 

2. България е малка страна без особено значение като демографски, 

икономически и културен потенциал, погледнато на картата на света. Изглежда че 
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винаги екзогенните фактори ще влияят върху „самостоятелните“ български стратегии. 

Така ли е? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Дисертационният труд е в завършен вид, отговаря на високите изисквания за 

съчетаване на теория, практически изследвания и произтичащи от това изводи. По тази 

причина давам своята подкрепа: положителна оценка за дисертационния труд за 

присъждането на научната и образователната степен „доктор“ в научна област 

„Философия на културата, политиката, правото и икономиката“ на докторант 

Ива Петрова Куюмджиева. 

Допълнително предложение. Дисертацията е чудесна, но трудна за четене от 

неспециалисти. Тъй като е полезна за много изследователи, тя може да се „преведе“ на 

достъпен език (не по Борхесовия „Дон Кихот“), за да заеме място на повече лавици. 

 

Изготвил рецензията: 

(проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев) 

сряда, 01 февруари 2017 г. 


