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1. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

 

1.1 Технически характеристики 

Дисертационният труд се състои от увод, пет глави, заключение и библиография в обем на 

367 стр, включвйки справка за приносите, както и интервюта, направени лично от 

докторантката, с президентите на Република България през изследвания период.  

Задълбочено и старателно са проучени основни разработки,  стенограми, литература по 

темата и е положен огромен труд по обработка на документите. Богатството от източници 

в библиографията е една от отличителните характеристики на предложения труд. 

Логически добре структурирано изложение и аргументирано представена теза. Приятно 

впечатление правят стилът и езикът, които са точни, ясни и на необходимото академично 

ниво. Не достатъчно добър баланс в обема на отделните глави, особено кратка пета глава. 

Изключително богат на фактология текст. 



1.2 Актуалност и значимост на темата 

Предложената тема освен актуалност има и потенциал за изследване и оценка  развитието 

на президентската институция в България. Днешната политическа ситуация потвърди 

актуалността на поставения проблем и необходимостта от дебат, философски анализ и най-

вече визия за развитие на тази институция. Работата проследява историческото развитие 

на института на държавния глава при различните форми на управление на модерната 

държава; промените, които той претърпява в рамките на Третата българска държава; ролята 

и мястото на държавния глава в системата на разделение на държавната власт; 

правомощията и дейността на президента в държавната и обществената сфера; 

перспективите пред президентската институция в България и др. Умело са съчетани 

няколко изследователски подхода, за да се дефинира философията на институцията 

президент в държавното управление и обществената организация на Република България. 

Докторантката заслужава адмирации, защото без това да е нейна специалност, успява да 

поднесе правилно, както философската, с препратки към политико-философски концепции 

като „власт“, „разделение на властите“, така и правната материя, която е част от 

проучването. Принос е, че очертава развитието на института на държавния глава в новата и 

най-новата история на България и специално на президента на републиката. Научно-

приложният аспект на работата, е във възможността тя да се ползва при други разработки 

за дейността на държавния глава, по-конкретно на президентската институция. 

1.3 Оценка на структурата и елементите на дисертацията 

Основната теза на автора е изведена още в началото на изследването и се потвърждава с 

направения в дисертацията, анализ: в съвременния етап на функционирането на института 

президент са предвидени достатъчно правомощия, заложени в текстовете на 

Конституцията, а от личността на титуляра до голяма степен зависи тяхното пълноценно 

прилагане. Много добре е изведена идеята за балансиращата роля на президента по 

отношение на институциите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, като са 

отграничени правомощията на президента, на самостоятелни и такива, които упражнява 

съвместно с други институции. По един коректен начин са отразени основни процеси и 

събития, свързани с развитието на обекта на анализ. Съпоставена е световната практика с 

българската институция на държавен глава, българската историческа традиция, българската 

конституционна рамка на института и действителното функциониране на институцията.  



Втора глава представлява изключително добре структуриран преглед на института на 

държавен глава от времето на Третата българска държава, откроявайки еволюцията на 

института и факторите повлияли затова. Направените изводи са напълно релевантни към 

разглежданата проблематика. 

Трета глава прави конкретен опит да представи основни философски концепции отнесени 

към властта, представяйки фактологията в отношението между властите в България и 

анализ на съвременната конституционната уредба на президентската власт в контекста на 

т.нар.“неутрална власт“. 

Четвърта глава проследява практическата реализация на заложената от конституцията власт 

и тук може би по-ясно трябва да се очертаят профилите, визиите и личностните рефлексии 

върху института на отделните президенти, на база проведените от авторката интервюта. 

Пета глава поради малкия си обем, може да бъде интегрирана към четвърта глава, като 

очертае перспективи и възможни сценарии за бъдещи изследвания. В заключението  е 

направено обобщение на главите и разгледаните в тях проблеми. 

 

2. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

Изследването освен с подробно описание на правомощията и дейността на президентската 

институция се характеризира с няколко научни приноса, сред които:  

 направен е цялостен преглед в исторически план на развитието на института 

държавен глава от създаването на Третата Българска държава до наши дни; 

 представено е цялостно авторско изследване на философията на института 

президент в българската държавно-правна традиция, от гледна точка на 

философия на властта; 

 направен е преглед на решенията, които са залегнали в държавно-правната 

рамка на Третата българска държава както за едноличен, така и за колективен 

орган, който изпълнява функциите на държавен глава. 

 очертана е балансиращата роля на президента в политическия живот, както и 

тази по отношение на институциите на законодателната, изпълнителната и 

съдебната власт 

 

3. Оценка на публикациите по дисертацията 



Представени са две публикувани самостоятелни студии, с което е покрит изискуемия 

брой точки, съгласно минималните национални изисквания. Те са по темата на 

дисертацията, отразяват изследователските умения на дисертантката и постигнатите от нея 

резултати и приноси. 

4. Оценка на автореферата 

Авторефератът е в обем на 40 страници  и предава адекватно структурата и същността на 

дисертационния труд. 

5. Лични впечатления от кандидата 

Имам отлични впечатления от кандидата, от момента на назначаването й като свободен 

докторант в секцията, като изключително работлива, целеустремена, организирана, 

амбициозна, отстояваща своите идеи. Успя да подготви и представи в секцията завършен 

труд в рамките на една година. 

6. Критични бележки, препоръки и въпроси 

Като цяло нямам критични бележки, но имам предложение структурата на труда да се 

оптимизира, с цел  по-добър баланс между отделните глави. Искам да попитам каква е 

релацията между конституционно заложената философия на властта и „препоръчителна 

власт“ на държавния глава. Подобна власт създава ли пространство за нова 

институционалност и поведение? 

Трудът е резултат от самостоятелна изследователска дейност на автора и не съм установила 

плагиатство. Не се намирам в отношение на конфликт на интереси с кандидатката. 

 

7. Заключение 

На лице е цялостно, задълбочено и иновативно изследване по много актуална тема. 

Дисертационният труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за прилагането 

му. Представената дисертация ми дава основание да дам положителна оценка на Ани 

Димитрова и да предложа на уважаемото научно жури да ѝ бъде присъдена 

образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 „Философия“ 

(Философия на политиката). 

 

 

27.04.2020, София    Подпис:  

       (проф.дфн Богдана Тодорова)  


