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До Председателя на научното жури, 

съгласно Заповед № 2673 от 13.11. 2019 г. 

на Ректора на Югозападния университет 

„Неофит Рилски“ за определяне на жури за 

защита на дисертационния труд на Теодор 

Тодоров от Философския факултет на 

Югозападния университет „Неофит 

Рилски“ за придобиване на научната и 

образователна степен „доктор“ 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Мария Гавраилова Славова,  

от ЮФ на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 

 

относно: дисертационния труд „Социологически поглед към 

политическата класа. Училище за политици» на докторант Теодор 

Тодоров, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по 

научна специалност „Социология”,  професионално направление 3.1. 

„Социология, антропология и науки за културата” 

 

II Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

Теодор Тодоров е редовен докторант по докторантска програма към 

катедра „Социология“ на Философския факултет на ЮЗУ по научната 

специалност „Социология”. Докторантурата е естествено продължение на  

бакалавърската му диплома по социология и психология и магистърската 

му диплома по социология на същото висше училище. Интересът на Теодор 

Тодоров към социологията е последователен и се задълбочава чрез 
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участието му в множество национални и международни форуми, за да 

изкристализира в изследователската му работа върху дисертационния му 

труд.  Като докторант Теодор Тодоров спазва индивидуалния си план и под 

ръководството на научния си ръководител осмисля рационално всяка 

проявна форма на докторантската програма  в ЮЗУ. 

 II. Оценка на научните и на практическите резултати, и приноси 

на представената за участие в конкурса творческа продукция 

Дисертационният труд е в обем от 518 страници, структуриран е в 

четири глави,  наред с увод, библиография и заключение. Темата на труда 

е дисертабилна и актуална, макар да се вписва абстрактно в българския 

политически опит, което обаче прави достигнатите изводи особено 

интересни. Констатираната необходимост от специално училище за 

политици, като гаранция за ефективно публично управление е мотивирана 

от последователни изводи и практически примери. Без да банализира с 

изводи за важността на образованието, авторът логично води към приемане 

на потребността от специализирана подготовка на заетите в държавното 

управление и възникващия, едва в следствие на дейността на специални  

училища, обществен респект и успех. Тази отправна идея способства за 

ясното формулиране на целта на дисертационния труд и съответните й 

задачи, за да може да се защити тезата за корелация между личния успех на 

представителите на политическата класа и образователната им подготовка 

в нарочно училище за политици. 

Първата глава на изследването е посветена на изясняване и 

постулиране на съдържанието на основните понятия в материята, съответно 

на възприемането на категоричен методологически подход при научния 

анализ. 
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Втората глава обосновава ефекта на образователната система върху 

формирането на политическата класа, като извежда логично ролята на 

политическото образование и съответно - на политическата култура. 

Историческите позовавания в главата не са самоцелен пълнеж на 

изследването, а последавателно осмислят социологическия анализ, за да 

разкрият общите закономерности между образователната организация и 

изграждането на политическата класа. 

В третата глава се извежда причинно-следствената връзка между 

качествата на политиците и заложената в програмата на училището за 

политици ценностна концепция. Анализирани са типовете съвременни 

училища за политици, според обективната им национална и историческа 

предопределеност на основата на идеологически предпоставки: силно 

изразена класова унаследеност, протестантско-католическа пред-

разположеност и  религиозно-историческа обоснованост. 

На основата на богат сравнителен преглед в четвъртата глава се 

обосновава необходимостта от училище за политици, като се представят и 

практическите резултати и тенденции на развитие на типовете училища за 

политици.  

При оценката на получените научни и научно-приложни резултати от 

изследването следва да се държи сметка за непосредствената приложимост 

на достигнатите изводи и съответно непредубеденото око да възприеме 

сериозността на мотивите в основата на тези резултати. Богатата 

информационна основа на изследването от 190 литературни източника, със  

9 архивни извора и 52 интернет сайтове са позволили на докторанта да се 

отърси от всяка научна незрялост, характерна за докторските търсения и да 

достигне до окончателни констатации с непосредствена приложимост. 

Поставените при интервюта въпроси, изводите от наблюдението чрез 
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участие и изследването на житейски казуси, очевидно почиват на 

продължително премисляне и натрупване на анализ от множество 

емпирични случаи.  

 Получените научни и научно-приложни приноси засягат теоретични 

аспекти на социологията, политологията, правото и публичната 

администрация, като са постигнати верни критерии при:   

 типологизирането на училищата за политици; 

 оценката на  дейността на училищата за политици у нас; 

 обогатяване на методическия инструментариум в емпиричните 

социологически изследвания.  

 По темата на дисертационния труд са публикувани 10 статии в 

индексираното списание „Политика и религия“ – Белград, на английски 

език, в български списания и в сборници от научни форуми.  

 Авторефератът отговаря на съдържанието на дисертационния труд и на 

изискванията на резюмирания научен текст, без да подвежда читателя, 

който не е запознат с цялото изследване. 

III. Критични бележки и препоръки 

 Изследването надхвърля очакванията за дисертационен труд за така 

наречения «малък доктор». Това обстоятелство от само себе си оставя по-

високи изисквания към автора му и съответно очаквания за 

усъвършенстването му. Достигнатите изводи могат да носят повече 

политически кураж в конкретните препоръки и очакването е при 

публикуването на труда, той да се развие в ясната българска перспектива 

на политическата прогностика. 

 Заключение 

 Дисертационният труд „Социологически поглед към политическата 

класа. Училище за политици» на докторанта Теодор Тодоров, съдържа 
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значими научни и приложни резултати, които представляват оригинален 

принос в науката и отговарят на всички изисквания на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и 

вътрешните актове на ЮЗУ. Представените материали и дисертационни 

резултати напълно съответстват и на специфичните изисквания на ЮЗУ, 

приети във връзка с ППЗРАСРБ. Дисертационният труд показва, че 

дисертантът притежава теоретични знания и професионални умения по 

научната специалност „Социология“, като демонстрира способност за 

провеждане на изследвания с получаване на оригинални научни приноси. 

 С оглед на изложеното, давам своята положителна оценка на 

проведеното изследване, представено от рецензираните дисертационен труд, 

съпътстващи трудове, автореферат, постигнати резултати и приноси и  

предлагам на Научното жури, да присъди образователната и научна степен 

„доктор“ на Теодор Тодоров по научна специалност „Социология”,  

професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за 

културата”. 

 

01.12.2019 г.      ..................................... 

                  ( Мария Славова) 


