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                                                         Становище 

 от Янаки Стоилов, проф. д-р в ЮФ на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, 

член на научно жури – Заповед № РД 09-221/17.03.2020 г. на Директора на ИФС - БАН 

 за дисертационния труд на Ани Димитрова Димитрова, докторант на самостоятелна 

подготовка в секция „Социални теории, стратегии и прогнози” на ИФС - БАН  

 на тема „Институцията президент на Република България 1992-2017 г. (проблеми и 

перспективи)” за получаване на образователната и научна степен „доктор” по 

научната   специалност 2.3. „Философия” (Философия на политиката) 

 

      Дисертационният труд се състои от увод, пет глави, заключение и библиография (367 

стр.). В този обем се включва и справка за приносите, както и интервюта с президентите на 

Република България през изследвания период. 

      Работата обхваща множество въпроси, сред които 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. Използвани са над 240 

научни източници от български и чуждестранни автори, които показват, че авторът е 

запознат с основните разработки, имащи пряко или косвено отношение към темата. 

Съчетани са няколко изследователски подхода, подчинени на стремежа да се създаде 

политическа философия на институцията президент в държавното управление и 

обществената организация на Република България. Заслужава да се отбележи, че 

докторантът, без това да е неговата специалност, се ориентира добре в юридическата 

проблематика и поднася общо взето правилно правната материя, която по необходимост е 

част от проучването.  

        Изложението е логически добре структурирано, тезите са като цяло аргументирано 

представени, езикът е ясен и точен. Заслуга на дисертантът е, че прави панорама на 

развитието на института на държавния глава в новата и най-новата история на България и 

специално на президента на републиката. В този аспект работата може да е полезна за 

тези, които изучават или разработват историята и дейността на държавния глава и най-вече  

на президентската институция. 
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       Авторефератът отразява структурата и съдържанието на дисертационния труд. 

Авторът му е направил две научни публикации по темата на изследването. 

       Тук не обсъждам едни или други оценки за действията на президентите, първо, защото 

това не би могло да стане в рамките на едно становище, и второ, защото така бих навлязъл 

от теорията на политиката в „оперативната” политика, до която често се свежда дейността 

на всякакви анализатори.   

       Основната теза на автора е изведена още в началото на изследването и е потвърдена 

след това на основата на направения 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 

уплътняване. Споделям това становище, за което могат да се намерят редица аргументи 

както от нормативно, така и от фактическо естество. А. Димитрова правилно обръща 

внимание, че институцията президент е еднолична, а президентството е администрацията, 

която подпомага неговата дейност. Този факт слага силен отпечатък върху начина, по 

който се изявяват различните лица, които заемат тази длъжност.  

       От гледна точка на правомощията, с които разполага президентът, той изпълнява 

обединяваща, уравновесяваща и посредническа роля. Затова е по-точно да се говори не за 

президентска власт, както е при президентските управления, а за взаимодействие на 

президента с останалите клонове на властта – законодателна, изпълнителна и съдебна. 

Сполучливо са групирани правомощията на президента на самостоятелни и на такива, 

които той упражнява съвместно с други институции. На тази основа е обяснено кои укази 

на президента се нуждаят от контрасигнатура (преподписване от членове на 

правителството). Заслужено е обърнато внимание на конституционната уредба по 

възлагане и реализация на проучвателен мандат за съставяне на правителство, която 

разписва действията на президента в този важен политически процес, както и на 

назначаваните от президента служебни правителства.  

       В обобщение бих добавил, че ако отчитаме прекия избор на президента и сравняваме 

интензитета на правомощията на президентската институция в Република България с този  

на други парламентарни системи за управление преди всичко в Европа, тя стои някъде 

около средата на такава скала, дори малко отвъд нея по посока на значителната роля, която 

той изпълнява в държавния и обществения живот. 
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      Изследването освен със значителен обем и подробно описание на правомощията и 

дейността на президентската институция се характеризира с няколко научни приноса. 

Потвърждавам повечето от тези, които сочи авторът, а именно: 

- направено е цялостно представяне на философията на института на президента като 

държавен глава в българската държавно-политическа традиция и от гледна точка на 

философията на властта; 

- представен е сравнителен анализ на правомощията на държавния глава в други държави с 

тези на президента на Република България;  

- налице е цялостен преглед в исторически план на института на държавния глава от 

началото на Третата българска държава до наши дни (това частично се покрива с 

отбелязаното в първия принос); 

- прокаран е паралел между конституционно определените правомощия на президента и 

фактическата му дейност; 

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

отношение на институциите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. 

      Успех за А. Димитрова са интервютата, които тя е провела с президентите, чийто 

мандат е приключил. В тях се съдържа както интересна информация, която допълнително 

осветлява дейността на досегашните президенти, така и отговори, които дават възможност 

да се съпоставят вижданията им по определени въпроси. Някои от интервютата може би 

нямаше да са толкова интересни, но щяха да са по-полезни, ако бяха направени по метода 

на научната анкета с едни и същи въпроси, които са централни за изследването.  

      Към дисертационния труд, особено когато той е с такава широка тематика и обхват,  с 

оглед прецизността и задълбочеността на изводите могат да се поставят няколко въпроса и 

да се направят критични бележки: 

- нямам обяснение защо в гл. І вместо да се обособи раздел за републики с президент при 

парламентарно управление, където биха попаднали държави като Германия, Италия, 

Австрия и др., те са включени в раздел 2, отнасящ се до държавите с президентска и 

полупрезидентска република; 

- на няколко места намирам твърдения, които смятам за ненужни и необосновани: 

„президентът се явява върховен защитник на правата на всеки български гражданин да се 

ползва от националните и общочовешките ценности” (с. 124); „президентската институция 

е гаранция за индивидуалната свобода и колективните права на гражданите” (с. 141). 
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Какви са тези колективни права?! Президентът няма функции нито на правораздавателен 

орган, за да осъществява защита, нито на омбудсман, за да съдейства за реализация на 

правата на гражданите, освен в строго определени случаи (помилване, опрощаване на 

несъбираеми държавни вземания). След като се използва клишето „политическа класа” (с. 

147), възниква въпросът достатъчно ли е това, че президентът е носител на неутрална 

власт, за да не стане част от нея?; 

- обръщенията на президента към Народното събрание може да се важни, но това не им 

придава качеството на юридически актове, защото те пряко не предизвикват правни 

последици (права и задължения). Те са един от примерите за упражняване, както я 

наричам, препоръчителна власт, отбелязана от докторанта на с. 284. Конституционният 

съд, макар че осъществява конституционно правосъдие, не е част от съдебната власт; 

- опитът да се увеличат приносите на труда е довел до едно самоцелно предложение за 

кодифициране на правната материя за президента в отделен закон. Такъв закон едва ли е 

нужен. Нещо повече, той би предизвикал проблем за съвместимост с Конституцията, 

защото това са въпроси, които се отнасят към компетенцията на учредителната, а не на 

законодателната власт. Действащият закон, който се отнася до правата на лицата, заемали 

поста президент, обаче е останал извън полезрението на автора.  

        Конституцията определя, че президентът олицетворява единството на нацията. Той 

обаче е реален участник в политическия процес и в някои случаи проявява свои 

пристрастия и както сочи практиката може да се отклонява от обединителната си роля. 

Особено интересни са случаите, когато правителството, респективно парламентарното 

мнозинство и президентът принадлежат към различни политически семейства или 

изразяват различни виждания по ключови въпроси на управлението и развитието на 

страната. Това е сложен проблем, чието решение не се изчерпва с декларативната 

постановка на Конституцията. 

        Когато разсъждаваме върху перспективите на президентската институция, се налага 

да поставим още един важен концептуален и практически въпрос. Вече отбелязах 

съгласието си с докторанта, че правомощията на президентската институция в Република 

България очертават фигурата на действен президент в условията на парламентарно 

управление, който разполага с възможности да влияе върху останалите власти и 

обществото. Но да се твърди, че този модел най-добре съответства на българската 

държавно-политическа традиция (с. 146) без пояснение и специални аргументи е 
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неубедително. Тази традиция е по-скоро авторитарна, отколкото демократична. Поради 

това във VІІ-то Велико народно събрание подкрепата е категорична за установяване на 

парламентарно управление с президент, който разполага не само с представителни 

функции, а не на президентска форма на управление, каквото предложение е направено от 

влиятелни външни консултанти (американски). Историята показва, че след демократични 

пориви и промени, каквито България изживя през последните десетилетия, обикновено 

при натрупване на тежки проблеми се стига до регрес в демокрацията. Това поставя 

въпроса дали нови авторитарни увлечения от страна на различни влиятелни групи няма да 

намерят израз в желанието било за премиерска или за президентска власт. Това са въпроси, 

на които се очаква да отговаря една задълбочена и критична политическа теория и 

философия.  

        При още по-прецизна редакция на дисертацията биха могли да се избегнат две-три 

почти буквални повторения (за срока на обнародване на законите след налагане на вето, за 

преподписване на указите). 

        Работата е самостоятелен резултат от изследователската дейност на автора. Не съм 

установил плагиатство. 

        Не се намирам в отношения, които да ме поставят в конфликт на интереси с автора. 

        В заключение: дисертационният труд на Ани Димитрова Димитрова на тема 

„Институцията президент на Република България 1992-2017 г. (проблеми и 

перспективи)” отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в РБ и на подзаконовите актове по неговото приложение за получаване на 

образователната и научна степен „доктор”. Изразявам моето положително становище 

за него и предлагам на членовете на научното жури да гласуват Ани Димитрова 

Димитрова да получи научната и образователна степен „доктор” по научната 

специалност 2.3. „Философия” (Философия на политиката). 

 

 

23. 04. 2020 г. 

                                                                                                               проф. д-р Янаки Стоилов 


