
Становище 

от проф. дсн Карамфил Манолов 

за дисертационния труд на Тодор Капитанов на тема „Съвременни аспекти за защита 
правата на работниците посредством синдикалното движение в България“ за 
присъждане на научната и образователна степен „доктор” по научната специалност 
05.11.01 „Социология” 

Предложеният за защита дисертационен труд на тема „Съвременни аспекти за 
защита правата на работниците посредством синдикалното движение в България“ се 
състои от увод, три глави, заключение, използвана литература и приложения. Обемът 
на дисертационния труд е 221 страници. Използвани са 129 литературни източника, от 
които 67 на кирилица и 62 на латиница. 

Както следва от самото заглавие на дисертационния труд, в центъра на 
вниманието на автора е поставена актуалността на проблема за съвременната защита на 
правата на работниците чрез синдикалното движение като следствие от настъпилите 
промени в съвременните общества, дължащи се на изменящата се същност на 
индустриалните отношения, нарастващата безработица и промените в пазара на труда. 
Разгледани са проблемите, свързани със състоянието и бъдещето на синдикатите, 
стесняването на обхвата на синдикалното членство, ограничаването на способността им 

да мобилизират наемните работници и да отстояват техните искания. Авторът 
коментира отслабването на синдикалното движение и кризата във вътрешното 
взаимодействие между съставните части на синдикатите. 

В тази връзка отчитам като едно от достойнствата на разработката нейната 
актуалност, практическа ангажираност и полезност.  

В първа глава „Историко-теоретичен обзор“ авторът анализира историческите 
и теоретични основи за възникването на синдикалните движения в Европа, след което 
прави исторически обзор на развитието на синдикалното движение у нас до 9 

септември 1944 г. На анализ е подложено и състоянието на профсъюзите при 

социализма, превърнати в казионни организации. 



Задълбоченото познаване на историческото развитие на синдикалното движение 
е постижение на автора, което му позволява да премине към анализ на съвременното 
състояние на синдикализма.  

Във втора глава „Съвременният синдикализъм“ авторът се насочва към онези 

аспекти на синдикализма, които имат определено значение в съвременната епоха. 

Той започва анализа с обзор на съвременния синдикализъм в развитите страни, 

като се концентрира основно върху опита на синдикатите в Западна Европа. Специално 
внимание отделя авторът и на развитието на синдикализма в Източна Европа. Той 

използва примери основно от синдикалното движение в САЩ, Канада, Австралия, 
Япония, Израел, като се позовава на разработки, главно на автори от Западна Европа и 

Северна Америка, но също така и на някои източноевропейски автори. 

Специално отбелязване заслужава фактът, че в тази глава авторът търси мястото 
на КНСБ сред синдикатите от развитите страни. 

След това авторът се насочва към онези аспекти на синдикализма, които имат 
значение за съвременната дейност на синдикатите в България и които неизбежно се 
отразяват върху тяхната стратегия и тактика на поведение в условията на преход. 
Развитието на съвременния синдикализъм в България авторът датира от края на 1989 г. 
От тази година започват промените в политическата и икономическа система в нашето 
общество. Слага се началото на преход към пазарна икономическа система, 
плуралистично демократично управление и либерализация на обществения живот. 
Авторът правилно констатира, че в тази обществена ситуация се създават и условията 
за образуване на свободни синдикати и отказ от казионния модел.  

В трета глава „Автентичният синдикализъм“ авторът обръща специално 
внимание на процеса на утвърждаване в обществено-политическия живот на страната 
на най-големия синдикат в България – КНСБ, като се спира върху това как синдикатът 
организира и ръководи протестите на хората за защита на трудовите и социалните им 

права. Паралелно с това той подлага на анализ и процеса на реформирането на 
синдикалното движение в България в условията на преход към пазарна икономика и 

демокрация. Авторът обръща специално внимание на провеждането на национални 

протести за защита на правото на достоен труд, на трудовите и социалните права на 



българските граждани, секторните протести и стачки, стачките в предприятия в защита 
на трудови, социални и синдикални права и националните кампании на синдикатите за 
защита на правата на трудовите хора в България. 

Авторът показва как при управлението на различни правителства, когато липсва 
или се имитира социален диалог, синдикатите търсят решение чрез оказване на натиск 
в полза на хората и се опитват да стопират реформите без социално измерение. При 

опасност от посегателство върху трудовите и социални права, синдикатите алармират 
обществото и отправят послания и предупреждения към управляващите и 

работодателите, противодействайки на опитите за орязване на права, като организират 
масови протестни действия, включително и национални протести и стачки. 

В тази глава авторът показва политическа чувствителност и прозорливост, две 
много важни качества за синдикален ръководител. Той много детайлно проследява и 

отразява ответните действия на КНСБ на политическите действия на управляващите 
правителства, както посочва, че в периода от 29 ноември 1990 г. до 27 октомври 2017 г. 
КНСБ са организирали и провели над 30 национални протеста (Приложение 1). 

В раздела „Анализ на нагласите към синдикатите в общественото пространство“ 
авторът прави анализ на обществено-икономическата ситуация в България и 

обществените нагласи към синдикатите в обществото, като са представени основни 

резултати и изводи от две национално представителни изследвания - Синдикален 

барометър 2013 и 2014 г. Целта на представянето на резултатите от тези две 
изследвания е да се характеризира актуалната социално-икономическа ситуация в 
България, да се очертаят обществените нагласи по отношение на протестите и 

очакванията за развитие на страната в краткосрочен и средносрочен период, да се 
откроят мястото и ролята на синдикатите в новата обществено-политическа обстановка. 

В следващия раздел „Анализ на национален протест“ авторът продължава 
възприетия подход да представя резултати от проведени емпирични изследвания, като 
този път става дума за резултати от качествени методи за емпирично изследване, а 
именно включено наблюдение за анализ на подготовката, организацията и 

провеждането на национален протестен митинг - шествие на КНСБ на 27 октомври 

2017 г. Анализът съдържа описание на осъществените предварителни подготвителни 

дейности, организационна дейност, активни действия, медийно присъствие, 



международна подкрепа, вътрешно организационна оценка и постигнати резултати от 
синдикалния протест. 

Като продължение на приложените качествени методи за изследване на 
начините на въздействие и ефекта от синдикалните действия върху правителствените 
политики и решения са проведените две фокус групи със синдикални членове и 

областни координатори на КНСБ за обсъждане на темите, възможностите и нагласите 
на основните членове на Конфедерацията за участие в протестни акции на национално, 
браншово и регионално ниво през есента на 2017 г. 

Прилагането на социологическия подход и на разнообразие от социологически 

методи за изучаването на процесите, свързани с дейността на синдикатите, е едно от 
достойнствата на работата. По този начин авторът демонстрира познавателните 
възможности на социологията в едно ново изследователско поле, като разкрива връзки 

и зависимости между отделните елементи на цялостния процес на действия по защита 
правата на работещите. 

В заключение ще кажа, че приемам по принцип формулираните от Тодор 
Капитанов основни приносни моменти в дисертационния му труд. Те отразяват 
основните аспекти на направения от него анализ и изводите, до който достига относно 
синдикализма в съвременното българско общество и начините и пътищата, по които 
синдикатите могат да влияят върху държавните политики в областта на защитата на 
основните права на работещите. Авторът е успял отчетливо и убедително да ги изведе и 

представи.  

И накрая искам да изразя своето убеждение, че дисертационният труд на Тодор 
Капитанов съответства на всички изисквания за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор“. 

София     Член на научното жури: 

29.03.2018 г.     Проф. д.с.н. Карамфил Манолов 

 

 


