
 
 
 

Р Е Ц Е Н З И Я 
от 

доцент д. н. Борислав Николов Градинаров, 
Институт по философия и социология, БАН, 

на 
дисертационния труд на Ани Димитрова Димитрова, свободен 

докторант към секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС-
БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна 

специалност 2.3.„Философия“ (Философия на политиката) 
 

 
Настоящата рецензия е изготвена на основание на решението от 

заседанието на Научното жури (утвърдено със Заповед № РД 09-221/17.03.2020 
г. на директора на ИФС – БАН), проведено на 19 март 2020 г., на което бях 
определен за рецензент на дисертацията на свободен докторант Ани Димитрова 
Димитрова. 

 
1. Общо описание на дисертацията и оценка на изпълнението на 

минималните национални изисквания. 
Дисертацията на свободен докторант Ани Димитрова е на тема 

„Институцията президент на Република България 1992 -2017 г. (проблеми и 
перспективи)“. Съдържателната й част включва пет глави, увод, заключение и 
Приложение (интервюта с президентите на Република България от създаването 
на институцията до 2016 г.). Общият обем на работата е 467 стандартни 
машинописни страници, вкл. библиографията, справка за приносите и 
Приложението.  

Използваната литература е в обем на 173 заглавия (в т. ч. интернет 
базираните източници) на български, руски, английски и немски. 

Приложеният автореферат представя в тезисен вид основните моменти на 
дисертацията, съдържа авторска справка за приносите и декларация за това, че 
дисертационният труд е изготвен самостоятелно. 

Посочени са две публикувани в специализираната научна литература 
студии по темата на дисертацията. С това са изпълнени минималните 
изисквания на БАН за допускане до защита (30 т. по Раздел Г от 
наукометричната таблица) .  

Кандидатът за придобиване на ОНС „доктор“ притежава ОКС „магистър 
по икономика“ от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, 
положила е успешно изпитите от докторантските минимуми и има изискуемия 
брой кредити, съгласно Правилника на Центъра за обучение при БАН, с което 
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са изпълнени и задължителните предпоставки за допускане до публичната 
защита. 

Научен консултант на дисертанта е проф. д.н. Иван Кацарски от ИФС- 
БАН.     

 
2. Съдържателен анализ на научните постижения в дисертационния 

труд на кандидата. 
Първата глава на дисертацията е посветена на историческия и 

сравнително-правен анализ на института на държавния глава, осъществен от 
гледна точна за неговия генезис – като продължение на монархическата 
институция, но в условията на съвременните форми на разделение на властите 
и при утвърдени парламентарни и демократични ценности. На основата на 
добре осмислено и добросъвестно представяне на възприетите конституционно-
правни решения за мястото, мандатността, правомощията и легитимността на 
държавния глава в различни по своята традиция държави в дисертацията се 
очертава общата рамка на т. нар. от Б. Констан балансираща арбитражна власт 
(pouvoir moderateur neutre).  

Независимо от многообразието при конституирането, приемствеността и 
обема на правомощия на държавния глава, възприети в различните страни, 
основната му отличителна черта е, че не става дума за формиране на нов, 
четвърти център на власт, паралелно с останалите три, а за начин между тях да 
бъдат установен по-добър баланс и допълнителна гаранции за контрол от 
избирателите. Олицетворявайки националното (държавното) единство, 
президентската институция е позиционирана по правило като равноотдалечена 
от законодателната, изпълнителната и съдебната власт, но дори и при по-
ограничени правомощия тя притежава възможност да влияе върху всяка от тях. 

Тези възможности, разбира се, са различни при съвременните 
конституционни монархии, като Великобритания, Нидерландия, Испания и 
Белгия, при президентските републики, като САЩ и Аржентина, при 
полупрезидентските , като Русия и Франция,  и при парламентарните форми на 
управление. Макар и накратко, в първа глава на дисертацията са представени и 
някои законодателни решения в държави, при които водеща религия е ислямът 
(Оман, Саудитска Арабия, Мароко, Иран). При тях също има различия, но 
онова, което очертава функцията на държавния глава (монарха) е важното 
значението на религиозния компонент и патерналисткия модел на държавното 
управление.   

Представените модели на института „държавен глава“ в тази част от 
дисертацията са достатъчно аргументирана основа за заключението, че  
президентът като „демократичен прочит на фигурата на монарха“ представлява 
преди всичко персонален израз на народния суверенитет. Именно от него 
държавният глава черпи своята институционална легитимност, а изборността и 
мандатността са своеобразна застраховка срещу узурпирането на този 
суверенитет.  
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Втора глава на дисертацията е организирана около представянето на 
президентския институт в България – неговото възникване, утвърждаване, 
развитие,както и оформяне посредством персоналните характеристики на 
своите титуляри. Основната теза е, че президентската институция у нас, както 
тя е уредена в Конституцията на Република България от 1991 г., е не толкова 
продължение на монархическия институт или фигурата на държавния глава от 
предходния (тоталитарен) период, а израз на нова политическа култура при 
условията на политически плурализъм и функционираща демокрация.  

В условията на сериозно политическо противопоставяне и динамично 
пренареждане на социално-икономическото пространство през трите 
десетилетия след 10 ноември 1989 г. устойчивата линия, която следва 
президентската институция у нас, е утвърждаването си като гарант за 
снемането на съществуващото социално напрежение в обществото.  Въпреки 
кризите и на моменти ескалиращите заплахи за разрушаване на 
конституционно установените устои на обществото, чрез личните си качества и 
авторитет четиримата български президенти, чиито мандати се анализират в 
тази глава,  се утвърждават като гаранти за законността и спазването на 
нормите и демократичния ред в страната. Тази глава показва способността на 
дисертанта да анализира и обобщава историческите факти без да губи 
основната ниша на изложението – еволюцията на института държавен глава в 
най-новата българска история. 

Трета глава е посветена на философията, върху която е изградена 
президентските институция, но в нейните принципни измерения. Добре е 
аргументирана тезата, че „президентската институция не може и не е длъжна да 
бъде продължение на парламентарното мнозинство и/или на опозицията“ (с. 
140). Основната функция на президента е да бъде коректив и  затова не бива да 
му се възлагат други очаквания, извън предвидените в конституцията 
правомощия. Въпреки че е обединител на нацията и черпи своята легитимност 
от преките избори, властта му не е неограничена и не трябва да се възприема 
като неотговорен пред никого.  

Един от силните аргументи за мястото на президента в разпределението на 
властта е характерът на взаимодействието му с останалите органи на 
законодателната, изпълнителната и съдебната власт. В трета глава на 
дисертацията те са изброени изчерпателно. Но това изброяване е подчинено на 
защитаваната в дисертацията теза, че натрупаният досега опит, независимо от 
личните характеристики на титулярите, избирани на поста, показва 
първостепенна важност на арбитърната му функция. Тази функция се проявява 
не само при взаимодействието с трите власти, но и при гарантирането на 
индивидуалните права и свободи на гражданите, и при  предотвратяването на 
произвола, злоупотребата и концентрацията на власт. Много интересни тук са 
съпоставките с конституционните решения на мястото и ролята на президента в 
страните със силна президентска власт – САЩ и Франция.   
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Четвърта глава е посветена на фактическото упражняване на 
президентските правомощия на основата на натрупаната до момента практика у 
нас. Използвани са статистически данни за подписаните президентски укази по 
групи, за броя на върнатите за прегласуване в НС закони ( т. нар.вето) и т. н. 
Важността на тази глава е в конкретиката (имена, събития, факти, документи и 
т.н.), които доказват, че личността на титулярите придава конкретно 
съдържание, авторитет и физиономия на институцията. Особено интересни ми 
се струват анализите на дисертанта върху поведението на българските 
президенти по време на кризи.  А такива не липсват и при четиримата титуляри 
(без настоящия президент Румен Радев) – Желю Желев, Петър Стоянов, Георги 
Първанов и Росен Плевнелиев. При всяка от тях личното присъствие и характер 
на държавния глава по правило са факторът, който накланя везните в една или 
друга посока за изход от тези кризи. Същото може да се каже и относно 
характеристиките на служебните кабинети – подборът на техния състав, 
действията им, както и отпечатъкът им върху последвалите събития са функция 
на авторитета и политическата тежест на назначилите ги президенти. 

Важна е функцията на президента и при утвърждаването на ролята на 
гражданското общество у нас. Той е консолидираща фигура, която стимулира 
плурализма и чрез обществената си тежест съдейства повече или по-малко 
успешно за отстраняване на недостатъците и нарушенията на едни или други 
властови институции и органи.  Именно прекият избор определя легитимната 
му роля на „изразител на очакванията на българските граждани и основен техен  
институционален говорител - гражданите, които очакват, които изискват 
ефикасна правова държава, защитаваща правата на човека.“ (с. 175).  

Един от важните изводи от тази глава е констатацията, че независимо от 
персоналните различия и особеностите на времето, през което са президенти, 
всеки от титулярите са стреми да изпълни, да уплътни предоставените му от 
конституцията правомощия, да придаде облик и очертания на институцията. 
Накратко – фигурата на държавния глава придобива плът и кръв благодарение 
на личностните характеристики на тези, които я заемат. 

Особено интересна е пета глава. Тя е най-кратка, но ми се струва най-
съществена от гледна точка на поставените задачи и защитаваните тези в 
дисертацията.  В нея докторантът разсъждава върху перспективите пред 
президентската институция у нас и идеите за конституционни изменения в една 
или друга посока.  През годините е имало редица предложения, някои от които 
доста екстравагантни, за прекрояване на основния ни закон в частта му за 
избирането на президента и за разширяване на неговите правомощия. Като се 
прави анализ на възприетите в други държави начини за избор на президент 
(пряк или непряк избор) и на обема на правомощията му, в тази глава се 
разсъждава върху силните и слабите страни на познатите до момента модели, 
върху рисковете за демократичния процес при тези различни модели, върху 
значението на историческия опит при налагането на един или друг от тях.  
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Пета глава е и логичният мост към Приложението с интервютата на 
президентите на Република България, заемали длъжността от 1991 г. до 2016 г.  
Интервюта са нетипични за подобен вид дисертации и в това е тяхната 
иновативност и значение. Тук откриваме опита, поуките, съмненията и 
оценките на всеки от титулярите, представени от първо лице.  

В своята цялост дисертацията обстойно и аргументирано успява да защити 
основната теза: в съответствие с разбирането за президента като носител на 
неутрална власт и изпълняващ балансираща роля при взаимоотношенията на 
държавните органи и институции, възприетите от българската конституция 
решения и предвиденият обем на правомощията на президента са достатъчни. 
На този етап не се налага нито разширяването им, нито ограничаването им. 
Ефектът от упражняването на тези правомощия върху обществото и 
пълноценно им уплътняване зависи до голяма степен от личността на титуляра.  

С това дисертацията прави важна крачка не само към обобщаване на 
натрупаните знания за характера и ролята на президентския институт в 
съвременните демократични държави, но и към по-категорична оценка на 
адекватността на конституционните разпоредби у нас към момента. 

 
3. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и 

чуждестранната литература (по негови данни). 
В приложените справки не са посочени цитати на публикациите на 

дисертанта. Надявам се, дисертационният труд да бъде публикуван като 
монография. Това не само ще е от полза за всички, занимаващи се с темата за 
президентската институция, но и ще създаде възможност за по-широк отзвук на 
идеите и аргументите, представени в дисертацията. 

 
4. Критични бележки на рецензента по представените трудове, 

включително и по литературната осведоменост на кандидата. 
Нямам специални несъгласия или сериозни критични бележки към 

избраната тема и към начина на разработката ѝ. Дисертацията е разработена 
компетентно, с адекватно използване на понятийния апарат и познаване на 
литературата. С оглед на евентуалното ѝ издаване е добре да се разшири кръгът 
на библиографските източници от научен характер и да се редуцират 
позоваванията на публикации в периодичния и ежедневния печат.  

Смятам, че текстът би спечелил ако се задълбочи концептуалната част за 
сметка на прекалено пунктуалното изброяване на всички правомощия и 
активности на държавния глава. Би било интересно да се анализира например т. 
нар. неутрална власт на президента през призмата на различните концепции за 
властта. 

Независимо от изискванията за деполитизация на институцията президент 
у нас, титулярите им до момента са ярки представители на една или друга част 
от идеологическия спектър. Техните убеждения „оцветяват“ мандатите им по 
определен начин. Интересно е да се проследи еволюират ли и в каква посока 
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тези техни убеждения през времетраенето на мандатите им? И оставя ли това 
отпечатък върху „неутралната власт“, която конституцията им предоставя? 

 
5. Лични впечатления на рецензента за кандидата и други данни, 

непосочени в предходните точки. 
Познавам Ани Димитрова от времето, през което беше зачислена за 

свободен докторант към секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ към 
ИФИ-БАН. Оценявам високо нейната работоспособност, диалогичност и 
умение аргументирано да отстоявана собствената си позиция.  

Независимо какви са професионалните ѝ планове занапред, смятам, че 
притежава качества и за академична кариера. 

 
6. Мотивирано и ясно формулирано заключение. 
Заключението ми от изложеното дотук е, че дисертационният труд на тема 

„Институцията президент на Република България 1992 -2017 г. (проблеми и 
перспективи)“ на свободен докторант Ани Димитрова Димитрова показва  
умение за работа с източниците и добри аналитични способности на автора. 
Изпълнени са всички нормативни изисквания за успешна защита, което ми дава 
основание да гласувам „за“ и да препоръчам на уважаемото научно жури да ѝ 
присъди образователната и научна степен „доктор”. 

 
 
04. 05. 2020 г.                                                             Рецензент 
гр. София 
                                                                                   (доц. д. н. Б. Градинаров) 
 
 
 
 
 


