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Дисертационният труд е структуриран във въведение, четири глави и заключение. 

Целият текст съставлява 285 стр., от които същинският текст е 215 стр., а към тях има и 

70 стр. приложения. Трудът стъпва на 303 научни източника, от които 281 на английски 

и френски език. В текста са поместени 20 фигури и 17 таблици, допълнителни таблици 

и фигури са включени и в приложението.  
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

XXI век се превръща във век на конкретните политики, което бележи края на века 

на политическите идеологии. В политиката става важно кой какви конкретни политики 

предлага, защо и с какъв ефект. На този фон особено значим е въпросът как и защо 

политиките се променят. Кои са реалните фактори водещи до промяна на публичните 

политики (public policy change) и как се съотнасят тези фактори към процеса на 

европейска интеграция. В съответствие с това - обект на дисертационния труд е 

промяната на публичните политики. Изясняването му изисква редица теоретични и 

емпирични усилия, за които помага предметът на дисертационния труд – 

европейската политика на заетост. Особен интерес представлява Европейската 

стратегия по заетостта (ЕСЗ), изпълнявана чрез нов начин на публично управление – 

Отворения метод на координация (ОМК). Така се извеждат на преден план взаимното 

учене и съвместното изграждане на съгласие за общо тълкувание на проблеми, цели и 

резултати като фактори за развитие и промяна на публичните политики. 

Изследователската мотивация за тази тема на дисертационния труд произлиза от 

траен интерес към науката за публичните политики и публичната администрация, както 

и от разбирането за важността на политиката за заетост за съвременното развитие на 

национално и на европейско равнище и то не само в частта му свързана конкретно с 

пазара на труда. Мотив е и желанието за изследване на област, в която за целта на 

дисертационния труд се събират векторите на европейските и управленските 

теории.  

Научният интерес е подхранен и от сериозен дефицит на изследвания по 

темата за промяната на политиките, особено в българската литература. 

Благодарение най-вече на Т. Томова и Т. Танев1 са поставени основите на науката за 

политиките в българските политико-управленски изследвания, но липсва цялостно 

изследване с фокус върху промяната на публичните политики. Автори като К. Петков и 

К. Владимирова допринасят с изследвания на ОМК в по-широкия контекст на 

европейската социална политика2. В допълнение - самият ОМК е изследван основно от 

юристи, които поставят акцент върху липсата на санкции и съдебен контрол. В 
                                                
1Виж Брайкова, Т., Публичните политики, С., 2003; Томова, Т., Изработване на политики, програми, 
проекти, С., 2008; и Танев, Т., Анализ на публичните политики, С., 2008 
2Виж Петков, К. Европейска социална политика, УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2008 и 
Владимирова, К., Европейският социален модел: Лисабонската стратегия и Стратегията за заетост на ЕС, 
С., 2008 
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европейските изследвания пък обикновено се взима предвид само отделна страна на 

процеса на ОМК. Нещо повече – обвързването на промяната в политиката и ОМК на 

теоретично ниво са рядкост дори в англоезичната литература3. Ето защо, изследването 

е важно, а търсените през цялото време препоръки са приложими и полезни. Още 

повече, че в съвременното общество, „изчистващо се” от големите идеологии, 

публичните политики са важни и от позитивистка и от нормативистка гледна точка.  

Много е важно първоначално да се отбележи, че дисертацията е изцяло 

позиционирана в рамките на „изследването на политиките” (policy study) и се 

фокусира върху процеса и върху въпроса защо се е стигнало до една или друга 

политика, а не оценява и не дава „рецепти” за конкретното съдържание на политиката 

в бъдеще. Разликата между изследването на политиките и анализа за политиките е 

значителна4. Анализът, като форма на препоръчващ курс на действие, е полето на 

„анализ на политиката” (policy analysis), който е изследване за политиката и едва ли е 

особено подходящ клон на науката за публичните политики в рамките на един 

дисертационен труд. Така в дисертацията анализът на конкретните политики и 

резултатите от него са разглеждани като източник на знания и курс за промяна, а не 

като методологически инструмент. Разбира се, това не означава, че не се търсят 

конкретни обяснения и препоръки, но те са по отношение на процеса и начина на 

достигане до курса на действие, а не до неговото конкретно съдържание.  

Към настоящия исторически момент става все по-важно осигуряването на 

непротиворечиво влияние на трите основни групи фактори за промяна на политиките: 

политически, свързани с мобилизацията на обществените и социалните групи, 

материални, свързани с икономическото състояние на обществото и културни, 

свързани с развитието на знанието и обществените науки. На практика 

икономическите, социалните и политическите цели се преплитат и се постигат 

едновременно. 

Водещата теза на дисертационния труд е, че за промяната на публичната 

политика в условията на голямо противопоставяне на влиятелни интереси 

нараства значението на знанието и на методите, търсещи изграждане на 

съгласие и взаимно учене. За целите на дисертацията различните парадигми за 
                                                
3Виж Radaelli, C. M., Europeanization, Policy Learning, and New Modes of Governance, Comparative Policy 
Analysis 10, 2008; Borrás, S. & K. Jacobsson, The Open Method of Co-ordination and New Governance, 
European Public Policy 11, 2004; De La Porte, C. and Pochet, Building Social Europe through the Open Method 
of Co-Ordination, Brussels, 2002; Heidenreich, M. and Zeitlin, M., Changing European Employment and 
Welfare Regimes: The Influence of the open method of coordination on national reforms, London, 2009 и др. 
4Танев, Т., Анализ на публичните политики, С., 2008, с. 168-171 
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произхода на политиките не са противопоставяни, а се разглеждат комплексно. Това 

става възможно чрез изследователския инструментариум на новия институционализъм 

като подход за изследвания на макро равнище. Паралелно се използват достиженията 

на новия институционализъм на рационалния избор, историческия и социологическия 

неоинституционализъм. 

Сред подтезите, свързани с предмета на изследването, най-значима е тази, 

която вижда Отворения метод на координация и Европейската стратегия за заетостта 

като възможни подходи за социално конструиране и взаимно учене за политиките, 

през призмата на идеите за ограничената рационалност. Тази подтеза стъпва на 

водещото за разработката разбиране за Отворения метод на координация  - ОМК не е 

(само) прикрита корпоративна игра на чисто рационални актьори. Важен е и 

изводът за разбирането на ефективността на Отворения метод на координация не 

като път към задължителна конвергенция и уеднаквяване между държавите, а 

като мрежа за взаимно учене за по-добри политики и съвместно развитие, 

стъпваща на стратегическа посока и по-голяма тежест на знанието - за и при 

прилагането на политиките. С течение на изследването първоначалните тези бяха 

допълнени и от още един наблюдаван процес – в хода на развитие на ЕСЗ се 

наблюдава парадигмално изместване на разбирането за заетостта на европейско 

ниво – от схващането й като продължение на социалната политика - до разбирането за 

заетостта най-вече като средство за икономически растеж.  

Въпросът за периода на изследването в рамките на дисертационния труд 

изглежда предопределен. Няма как да се изучава промяна на базата на ограничен 

времеви подход, особено, когато изследването допуска възможността и за 

парадигмална промяна в политиките. Според най-влиятелните изследвания в тази 

област е необходим период от поне 10 години при изучаването на процесите на 

промяна в политиката5. Така в работа се проследява динамиката на Европейската 

стратегия за заетостта от самото й създаване през 1997 година. Нещо повече - във 

връзка с появата на ЕСЗ, възприета в настоящата работа като голяма промяна в 

политиката (както процедурна, така и съдържателна), се търсят причини за това дори в 

началото на 90-те години на миналия век. Като цяло обаче, е обхванат достатъчно 

дълъг период от 15 години в периода от 1997 до 2013 година. Що се отнася до другата 

ограничаваща рамка на изследването – географската, то тя е очертана от предмета на 

                                                
5 Напр. Sabatier, P. A. and Jenkins-Smith, H. Policy change and learning: An advocacy coalition approach. 
Boulder: Westview Press, 1993 
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изследване – страните от ЕС, включително самата европейска политика. Важно 

ограничение е и фактът, че не всичко, което се случва в дадена сфера, следва и може 

да бъде определяно като промяна на политиката.  

Задачите на изследването са затруднени и от твърде обширното поле на теории 

и теоретични подходи за изследване на промяната на политиките и ЕСЗ и ОМК. 

Тяхното разбиране и концептуализиране е сериозно предизвикателство. Като 

ограничение следва да се посочи и че процеси като ОМК могат да останат само на 

ниво декларация - факт, който изисква към него да се използват непрекъснато поне 

няколко изследователски подхода. 

Разбира се, формулираните тези, както и цялостното изследване, не представят 

крайна точка в изследванията на ЕСЗ или ОМК. Напротив – те се стремят да 

поставят само началото на бъдещи изследователски търсения за наличието и/или 

желанието за промяната в контекста на европейските политики. Същевременно, голяма 

част от изследването не е фокусирано само върху една конкретна политика, а може да 

бъде приложено и към други области и то дори не само на приложение на Отворения 

метод на координация. Това не подменя приноса на настоящия текст към 

изследването на конкретната политика, която е негов предмет – политиката на 

заетост, тъй като в българската литература все още има твърде малко изследвания на 

конкретни политики. 

Централен въпрос е дали Отвореният метод на координация е нужен и 

ефективен инструмент и дали това „съвещателно управление” има бъдеще. 

Операционализирането на въпроса повдига други научни търсения: Дали промяната на 

публичните политики наистина зависи от комплексни фактори и не е в резултат само на 

рационален процес или развитие на материалните фактори? Дали ОМК е използван 

само на национално ниво като инструмент за отчитане на съвместна европейска 

дейност или все пак има случаи, в които е използван и за развитие на политиката? Ако 

ОМК е „мек” от юридическа гледна точка инструмент, следва ли от това, че той не 

определя основните програми за реформи в държавите-членки? Дали ОМК всъщност 

допринася за по-фундаментални смени на парадигмата или неговото въздействие 

следва да бъде ограничено до по-технократски видове парадигмални политически 

корекции? Как да определим дали ОМК е ефективен и има ли положителен принос? 

Изследователските въпроси могат да бъдат насочени към четири групи 

изследователски цели, които създават логиката на частите на настоящия 

дисертационен труд: 
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1. Проследяване на литературата за промяна на политиките и свързаните с това 

концепции и теории. Проучване на институционалните промени и значението им за 

промяната на политиката чрез прилагане на теоретичния подход на новия 

институционален анализ. Оценка на силните и слабите страни на различните 

теоретични подходи за промяна на политиката. Изготвяне на самостоятелен модел на 

изследването. 

2. Разбиране на динамиката на промяната на политиката чрез прилагане на 

рамката на коалициите за застъпничество за създаването, еволюцията, утвърждаването 

и функционирането на Европейската стратегия по заетостта. Обяснение на 

възникването, развитието и съдържанието на ЕСЗ и ОМК.  

3. Търсене на емпирични доказателства за ученето за политики, за да се прецени 

дали и как това учене може да подобри политическия процес. Търсене на причинно-

следствената връзка между ученето и промяната на политиката в рамките на ОМК, 

както и евентуалното обвързване на процеса в по-широката теоретична рамка на 

европейското управление. 

4. Сравняване на промените в отделните страни и анализиране на възможността за 

учене и промяна на национално ниво. Обяснение на сложното взаимодействие на 

зависимостта от пътя (path dependance) и взаимното учене (common learning). 

Разработване на препоръки за оптимизиране на процеса и др. 

Използваната методология на изследване не се ограничава до един 

изследователски метод. Практически изследването на европейската политика на 

заетостта през призмата на промяната на публичните политики изисква използването 

на поне няколко подхода. Въпросът, освен всичко друго, е усложнен и от 

необходимостта да се проследят промените не само на европейско, но и на 

национално равнище. Изследване, което търси промяната, няма как да остане и 

статично, то се интересува и от резултатите с течение на времето. Така една ограничена 

методология нито е възможна, нито желана. 

Осъществени са редица изследователски инструменти на съвременната наука и 

най-вече на неоинституционалистката традиция: критичен преглед и синтез на 

съществуващите теоретични и емпирични изследвания на промяната на политиката 

и европейската заетост; анализ на нормативни и ненормативни актове (на 

национално и на европейско ниво), сравнителен анализ на европейските страни въз 

основа на подробно проучване на национални актове и структурите на пазара на 

труда, вторичен анализ на статистически данни от Евростат и Организацията за 
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икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и на над 300 национални документа 

(Национални планове за действие по заетостта, Национални програми за реформи и 

Национални доклади за напредъка) и 10 интервюта по електронна поща, проведени с 

национални представители в Комитета по заетостта за осигуряване на пълноценен 

качествен анализ на изследваната материя.  

Всеки от изследователските методи е част от концепцията на работата, стъпваща 

на трите основни клона на новия институционализъм за изследване на изключително 

сложния процес на промяна на публичните политики на европейско и на национално 

равнище и то в сферата на заетостта – област на политиката, която едновременно е 

управленска, но съдържа и сериозна доза ценностен и политически фундамент. В 

обобщен вид, приложението на изследователските методи в настоящия 

дисертационен труд изглежда по следния начин: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 1. Методи на изследването 

Промяна на публичните политики в контекста на Европейската политика на заетост 

Теоретичен 
модел на 

изследването 
в първа глава 

Възникване и 
еволюция на 
европейската 
политика на 
заетост като 

мрежа и 
коалиция 

Анализ на 
възможностите 

за учене, 
трансфер и др. 

на база на 
съдържанието 

на ЕСЗ 

Сравнително 
изследване за 
динамиката на 
ниво страни на 

ЕС  

Анализ и синтез 
на литературата 
на новия 
институцион., 
европейските 
теории, 
еволюционни, 
мрежи и др. 

Анализ на 
нормативни и 
ненормативни 
актове на ниво 
ЕС, обобщение 
на съществуващи 
изследвания, 
периодизация на 
политиката на 
заетост в ЕС 

Обобщение на 
теориите за учене 
чрез ОМК, деск-
рисърч на 
европейски актове 
(съвместни доклади, 
специфични 
препоръки и др., 
интервюта в частта 
за развитието на  
ЕСЗ на ниво ЕС; 
 

Деск-рисърч на национални 
документи (национални 
планове – 105 (15x6,10x1), 
програми за реформа – 81 
(27x3), доклади за напредък -
162 (27x6), 10 интервюта – в 
частта за страната, вторичен 
анализ на статистика на 
ЕВРОСТАТ и ОИСР, деск- 
рисърч за функциите на нац. 
служби.и др. 

Цялостно описание и обяснение на възникването, развитието и промяната на 
политиката както на европейско, така и национално ниво, оценка на 

ефективността и конкретни препоръки 
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Съдържателно дисертацията е структурирана във въведение, четири глави и 

заключение. Структурата надраства разделението на три глави, последната от които 

емпирична, поради разширения изследователски апарат и изследването на повече от 

едно равнище. В рамките на четирите глави целите са изпълнени чрез следните 

конкретни задачи: 

В първа глава е направен анализ и синтез на научноизследователските 

достижения в най-важните за целите на дисертационния труд области на европейските 

изследвания, новия институционализъм, мрежите, управлението на няколко нива, 

ученето за политиките и т.н. Изяснени и класифицирани са ключовите понятия 

ПРОМЯНА и ПОЛИТИКИ. На база на това, в края на главата е избистрен и въведен 

цялостният модел на дисертацията.  

Във втора глава, водена в най-голяма степен от подходи на новия 

институционализъм на рационалния избор (допълнени с рамката на коалициите за 

застъпничество), са проследени и анализирани появата и развитието на ЕСЗ и ОМК 

през призмата на коалициите. Освен това те са анализирани и обобщени в 

съдържателно и смислово отношение. Главата завършва с обобщение на тенденциите и 

препоръки.  

Трета глава е своеобразна проверка на потенциала за учене за политиката и за по-

стратегически подход, основан на анализа и знанието. Това повишава в нея 

методологичната тежест на социологическия неоинституционализъм. Отделните 

елементи в съдържателно отношение на ЕСЗ и ОМК са „тествани” спрямо теориите за 

учене „от“ и „с другите“ и за учене от собствения опит. Направени са редица изводи и 

препоръки за ЕСЗ и ОМК, включително актуални и за други области на европейската 

политика. 

Четвърта глава „слиза” почти изцяло на национално равнище, разчитайки на 

едно от основните „оръжия” на историческия неоинституционализъм – сравнителното 

изследване на документи, цели, приоритети, инструменти, мерки, структури, както и 

резултати. На базата на комплексен инструментален подход се проследява в каква 

степен националните институции са зависими от пътя (path dependance). 

Цялото изложение на настоящата дисертация се стреми да излезе от чистото поле 

на теорията, разбрана като описание и обяснение, и да изведе изследването „навън” 

към прогноза и предписание за процеса на изготвяне на политики, основани на 

участието и съгласието в съвременното общество. 
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I. ПОДХОДИТЕ ЗА ПРОМЯНАТА НА ПОЛИТИКИТЕ – ОБЯСНЕНИЕ И 

ПРЕХОД ОТ ОБЩА КЪМ ЕВРОПЕЙСКА РАМКА 

В първа глава на дисертацията е изработена методологическата рамка за 

изследването на различните промени на политиките в контекста на 

европейската интеграция и европеизацията. Разбирането и обвързването на 

основните понятия и теоретични подходи позволява в следващите части на 

дисертационния труд да се разгледат възникването, еволюцията и съдържанието на 

европейската политика на заетост като пример за сложна и новаторска област на 

вземане на решения.  

Изяснени са основните понятия като публични политики, инструменти, мерки, 

европейска интеграция и европеизация, промяна и липса на промяна. В хода на 

текста се търси методологическа формула, която успешно да съчетава достиженията на 

трите направления на неоинституционализма, както и други съвременни теоретични 

подходи като мрежата, многостепенното управление, когнитивния подход и други 

за изследване на реалните и хипотетични промени на европейско и национално 

ниво за появата и функционирането на Отворения метод на координация в неговата 

най-развита форма – Европейската стратегия за заетостта.  

 

1. Към дефиниране на понятието „промяна на политиката” 

Изследването на промяната на публичните политики изисква първоначалното 

изясняване на редица терминологични и методологически въпроси. В рамките на 

изследването „пъзелът” е допълнително заплетен от специфичния разрез на европейско, 

а не на национално ниво. Логично, първо трябва да се зададат въпросите „какво е 

политика?” и „какво е промяна?”. 

Първата трудност, с която изобщо се среща изследването на публичните 

политики, е полисемантичният характер на термина „политика” в българския 

език. Този термин, всъщност, обхваща както политическата система (polity), така и 

политиката (politics) и публичните политики (policy). Първият термин прави 

разграничение между света на политиката и гражданското общество и може да варира 

според различните места и епохи. Вторият се отнася до политическата дейност като 

цяло (съревнованието за получаване на определени политически постове, дебатите, 

различните форми на мобилизация, налагането на един особен интерес като всеобщ за 

определен период от време); третият се отнася до процеса, при който са 



 12 

разработени и се изпълняват курсовете за публичното действие чрез политико-

административните инструменти, координирани около ясни цели. 

Същевременно да се обясни промяната е едно от сериозните 

предизвикателства, за която и да е научна област. В стабилни политически условия 

политиката е еволюционна вместо революционна. От това следва, че радикална 

промяна в политиката е малко вероятно да се случи, когато социално-

икономическите, политически (politics) и физически условия са стабилни.  

Според моделът на Питър Хол голямата промяна води до възприемането на нова 

„парадигма” на политиката. Периодите на стабилност на парадигмата са следвани от 

аномалии, експериментиране на различни алтернативи, търсене на подходящата линия 

и институционализиране на новата парадигма6. Джон Кингдън извежда три значими 

течения (streams), които предизвикват промяна. Първото включва развитието и 

промяната на самото знание за проявите на проблема. Второто течение съдържа 

движението на идеите за промяна в инструментите и администрацията. Това означава, 

че се появява общественият носител на новите идеи за политическото управление. 

Накрая, третото течение е свързано с промените в политическата система. То довежда 

до промяната в общността на политиката7 и в начините на нейното формулиране. 

Според Кингдън съответствието между източниците на промяната е такова, че голяма 

промяна е възможна в извънредни случаи, когато се отвори „прозорец на 

възможностите”, който в политическата практика може да бъде или природно 

бедствие, или избори, или някакво подобно явление, чиито последици са свързани с 

качествени структурни промени8. 

И в двата модела източниците на промяната съответстват на трите 

„течения” в публичната политика – знанието, идеите и политическата система. 

Нито един от тях, сам по себе си, не може да доведе до промяна в политиката. Сабатие 

разширява това разбиране чрез концепцията си за „коалициите за застъпничество”, 

налагайки схващането, че ако няма външен натиск върху доминиращите интереси 

за промяна на политиката, статуквото ще надделее. Рамката за коалициите за 

                                                
6 Hall, P.A., Governing the Economy: The Politics of State Intervention in Britain and France, New York: 
Oxford University Press, 1986 
7 Понятието „общност на политиката” е различно от „политическа общност” (представляваните от 
общи политически институции). Общността на политиката се отнася до нейното създаване и в този 
смисъл до определени елити, които имат влияние и значение в съответветната област. Разбирането за 
понятието е развито в хода на настоящата част. 
8 Kingdon, John W., Agendas, Alternatives, and Public Policies (Second Edition). New York: Harper Collins, 
1995 
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застъпничество има най-малко четири основни допускания: процесът на промяна на 

политиката и ролята на ученето в него изискват едно десетилетие или повече; най-

полезен начин да се мисли за промяната на политиката е чрез фокусиране върху 

политическите подсистеми, т.е. взаимодействието на участници от различни 

институции, които се стремят да оказват влияние на решенията; трябва да се включва 

междуинституционално измерение; и политиките или програмите могат да се 

концептуализират като остойностени приоритети и причинно-следствени 

предположения за това как да се реализират9.  

         Не всяко политическо решение е публична политика. Тя съдържа по-скоро 

подхода към решаването на проблемите, общата представа за това как трябва да 

изглежда обществото или конкретен негов сектор, както и механизмите за 

опредметяването на тази представа. В изследването е възприета следната класификация 

на съдържателните промени в политиките: 

 Голяма промяна: 

1. промяна на парадигмата (ядрото на основните вярвания на политиките, 

промяна при изцяло „отворен прозорец на възможностите“); 

2. поява на нова политика (отделяне на нова специфична сфера от други 

политики и/или поради усложняването на обществения живот, материалните 

фактори и разпределението на политическите сили). В това число е и появата на 

нова политика на ниво ЕС. Политиката по заетост, която е предмет на разработката, 

е типичен пример в това отношение. 

 Непарадигмална промяна – като такава могат да се разглеждат промените 

в политическите инструменти. Ако има съществена промяна в политическите 

инструменти, това означава, че: 

1. започва използването на нов инструмент на политиката; 

2. прекратява се използването на инструмент, който вече е бил използван, 

например прекратяване на държавна субсидия;  

Ако има малка промяна в политическите инструменти, това означава, че: 

1. по-широко се използва даден инструмент, например увеличаване на 

регулациите за безопасност на труда; 

2. по-ограничено се използва даден инструмент, например намаляване на 

броя на кампаниите за колективно трудово договаряне.  

                                                
9 Sabatier, Paul and Hank C. Jenkins-Smith. The Advocacy Coalition Framework: An Assessment. Theories of 
the Policy Process, Ed. Paul Sabatier. Boulder: Westview Press, 1999, 117-166 
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2. Промяната в светлината на европейските политики 

Нито една област на публичните политики не може наистина да бъде изолирана от 

европейския процес, който вече е част от задължителния път на служителите, 

политиците и представителите на заинтересованите групи и който допринася за 

промяна на мобилизацията около публичните политики10. В редица области на 

публичното управление дефинирането на проблемите се прехвърля или се допълва на 

европейско равнище. Същевременно политиките на ЕС не са произведени във 

вакуум, а в една арена, където институциите на ЕС и държавите-членки 

проектират техните интереси и дискурси.  

За целта на дисертационното изследване се приема, че европейската интеграция 

(изграждането на Обединена Европа) и европеизацията (постепенното сближаване на 

отделните държави, в резултат на промените на вътрешните им системи, под 

въздействие на европейското право и практики) са паралелни, но все пак различни 

процеси. Макар в някои изследвания разликата между тях да е размита, те следва да се 

разглеждат самостоятелно.  

Направеният в рамките на първа глава преглед на европейските изследвания 

показва, че анализите за европейската интеграция имат своя теоретичен принос 

за изследванията в дисертацията. Същевременно, неофункционализмът може да 

обясни европейската политика на заетост като „разлив” на свободния пазар, но не 

може да отговори на въпросите защо този разлив се случва точно в този момент 

и защо се появява ОМК. Всъщност появата на ОМК, а не евентуалното прилагане на 

институционализираните дотогава общностни методи показва ограничения 

обяснителен потенциал на неофункционализма. Паралелно, либералният 

интерговерментализъм не може да обясни нито ролята на ЕК, нито изобщо идеята 

за взаимното учене (common learning), която е в основата на ЕСЗ и ОМК. 

Влиянието на ЕС върху вътрешната политика варира за отделните държави и е с 

различен обхват. В общи линии това е, защото има вариации в натиска от страна на ЕС 

на подобщностно ниво и има вариации в отговора на местните участници и институции 

в съответствие с това как този натиск се вписва с националните предпочитания и 

практики. Държавите-членки не са просто пасивни получатели на натиск от ЕС, 

те също се опитват да проектират националните политически предпочитания 

                                                
10  Muller P., Les Politiques Publiques comme Construction d’un Rapport au Monde. In Alain Faure, Gielles 
Pollet, and Philippe Warin (eds), La Construction du Sens dans les Politiques Publiques: Débats autour de la 
notion de Référentiel. Paris: L’Harmattan, 1995 
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„нагоре”. Така проучванията на европеизацията разкриват значителни различия във 

влиянието на ЕС върху държавите и подчертават посредническия ефект на 

националните институции. 

Модерните понятията за общност на публичните политики (policy community) 

и мрежа на публичните политики (policy network) са използваеми не само на 

национално, но и на равнище ЕС11. Мрежата не представлява предсказуема теория, а 

по-скоро предвижда категории и инструменти, с които да се анализира информация. 

Обяснението на промяната, обаче, е един от основните проблеми, пред които e 

изправен подходът на мрежите на политиките. Наличието на мрежа предполага 

известна стабилност във взаимодействието.  

За целта на изследването създаването на ЕСЗ се разглежда и като създаване на 

нова политическа мрежа на европейско равнище. Идеята за многостепенното 

управление е полезна за изследването на промяната, защото наднационалните 

влияния не се концептуализират като външен вход, а като неразделна част от 

системата и така изследванията могат да се концентрират върху начините, по които 

присъствието на допълнително ниво на управление влияе на политическия процес. 

Именно в този случай понятието политическа мрежа е полезно. 
 

3. Теориите за новия институционализъм 

С разширяването на потенциалното въздействие на европеизацията и за да се 

включи тя в изследванията на политическата динамика и институционална сърцевина 

на държавата се допълва от основните допускания на новия институционализъм. За 

разлика от повечето изследвания на европеизацията в дисертацията се търси 

създаването на институционално-чувствителна методическа рамка за провеждане на 

емпирични изследвания на вътрешната адаптация, независимо в коя държава-членка 

или на кое териториално ниво се е случила промяната. Неоинституционализмът 

навлиза най-мащабно в европейските изследвания през 90-те години неслучайно.  

 Неоинституционалистките теории за политиката по-ефективно от другите теории 

улавят социалните и интерактивните компоненти на политиката. Те дават аналитично и 

концептуално предимство на правилата, ролите и материалните и социалните 

структури. Дисертационният труд следва неоинституционалистката логика, 

според която неформалните институции – повтарящите се практики, ценностите, 

символите и идентификациите, имат значение за европейския процес. Подобен анализ е 

                                                
11Le Galès, P. and Thatcher, M., Les Reseaux de Politique Publique (Paris: L'Harmattan), 1995 
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съсредоточен повече върху поведението на участниците, отколкото върху 

формалните правила и политическите структури, които очертават ролята им, но не 

я изпълват със съдържание.   

В основополагащата си статия Хол и Тейлър са установили тройно разделение на 

различните институционалистки тенденции. Според тях новият институционализъм се 

състои от три направления. Първото е т. нар. тенденция на рационалния избор, според 

която физически лица следват класическия модел на рационалността, но трябва да се 

справят със структури на институциите, олицетворяващи правилата, наложени от 

държавата. Вторият тип е историческият институционализъм, чиито подход създава 

механизъм за зависимостта от пътя като принцип. Това означава, че ориентацията на 

политиката се обуславя от предишни решения на актьорите и институции. Третият тип 

е социологическият нов институционализъм, който има своите корени в 

организационната социология. Тъй като е „културен подход” на историческия нов 

институционализъм, социологическият институционализъм подчертава интерактивните 

връзки между институции и актьори и утвърждава понятията за социално учене и 

социализация12.  

След подробния преглед на приносите на трите клона на неоинституционализма 

за европейските изследвания се стига до извода, че тяхната обяснителна сила варира в 

зависимост от това дали се анализира възникването и развитието на ЕСЗ и ОМК, 

съдържанието и логиката на самия процес на европейско ниво или прилагането на ЕСЗ 

на национално равнище.  
 

4. От „твърди” общоевропейски политики към координация и учене – 

оформяне на модела на изследването 

Със сигурност трябва да се вземе на сериозно идеята, че ОМК е нов начин на 

публично управление, следователно не се прилага същата аналитична рамка като тази, 

използвана за класическия европейски метод на интеграция. ОМК създава 

интерактивни движения напред и назад между национално и европейско равнище.  

Теорията на ОМК, както и за ролята му за промяната на вътрешната политика, 

трябва да отчита ролята на идеите, интересите и властовите отношения. Идейната 

промяна може да повлияе на начина, по който актьорите възприемат интересите си, а 

интересите могат да се променят в резултат на учене (learning) или социализация. И все 

пак, интереси и власт не изчезват, дори в контекста на ученето или социализацията. 

                                                
12 Hall, P., Taylor, R. Political Science and the Three Institutionalisms, Political Studies 936–57, 1996 
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Вглъбяването в една хомогенна методологическа рамка кара някои изследователи 

да изгубят по-голямата картина, тъй като тя е само една гледна точка, 

независимо дали е въз основа на поведение, основано на интереси, зависимост от 

исторически път или социални структури на действие. 

Възникването и развитието на заетостта на ниво ЕС и по-конкретно ЕСЗ, са 

разгледани най-вече през призмата на коалициите и преобладаващия рационален 

анализ, но смекчен с някои когнитивни тълкувания за произхода и развитието на 

коалициите, самото съдържание и потенциал за учене в рамките на ЕСЗ. ОМК 

неизбежно е оценен на база на теоретичните достижения на социологическия 

институционализъм, а потенциалните промени и потенциалът за промени на ниво 

страни-членки са изследвани чрез едно от оръжията на историческия 

институционализъм – сравнителния анализ:  

 
На база на направения 
преглед на теоретичните 
достижения 

 
Теоретични дебати 
 за промяната 

 
Теории за 
изучаването 
(трансфери, дифузии 
и др.) 

 
Теории на новия                                                          
институционализъм 
(вкл. когнитивен  
подход и дискурс)  

 
Мрежи 
на политиките 

 
Многостепенно 
управление 

  
Европеизацията и  
Интеграция 

 
 
 
Фигура 2. Модел на изследване  
 

 

 

Модел на 
изследването 

Анализ и 
съпоставка 
съдържанието и 
процеса на ниво 
ЕС с теориите за 
учене (3-та глава) 

Анализ на 
зависимостта от 
пътя и промените 
на национално 
ниво (4-та глава) 

Теоретични 
заключения и 
практически 
препоръки  
 

Анализ на 
възникването и 
еволюцията на ЕСЗ 
(като коалиции на 
относително 
рационални 
актьори – 2-ра 
глава) 
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II. ВЪЗНИКВАНЕ И ЕВОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА 

ЗАЕТОСТ 

Втора глава на дисертацията е посветена на същността, възникването и 

развитието на Европейската политика на заетост. Акцентът е поставен върху 

Европейската стратегия по заетостта като най-важната и съдържателна сърцевина на 

политиката по заетостта на европейско равнище. Анализът следва логиката на 

коалициите като продукт на рационални актьори, но не пропуска хипотезата тези 

коалиции да са водени от желание за кооперативност. Така институционализмът на 

рационалния избор е допълнен с теории, отчитащи и когнитивната страна на 

политиките, като например теорията за коалициите за застъпничество. 

За разлика от преобладаващата част от изследванията, които оценяват и обясняват 

ЕСЗ към даден момент, в тази глава е възприет по-динамичен подход. По този начин 

по-добре са отчетени фактори като ролята на Европейската комисия, 

значението на разширяванията на ЕС, промяната в структурата на 

доминиращата коалиция, значението на господстващата парадигма по 

отношение на заетостта.  

В съответствие с възприетата в Първа глава работна класификация на промените в 

политиките, възникването и последвалото развитие на ЕСЗ представляват голяма 

промяна в няколко посоки. От една страна, се появява нова политика на европейско 

ниво, която не може да се обясни нито само като „секторен разлив”, нито като 

рационална воля на националните страни. От друга страна, това съвпада с промяната в 

парадигмата за заетостта, защото разбирането за заетост прокарано чрез ЕСЗ се 

различава от господстващите до тогава кейнсиански разбирания и заетостта не 

влиза в европейския дневен ред толкова като продължение на социалната 

политика, колкото като междинно звено между свободния европейски пазар и все 

още нереформираната социална политика в европейските страни. 

 

1. ЕСЗ – изграждане на нова общност на политиката 

Изследването на общността на политиката включва два съществени въпроса: за 

политическите актьори и за взаимодействието между тях. Този подход променя 

напълно разбирането за общия интерес: от абстрактен, свързан с общата полза, 

той се превръща в конкретно „договарян”13. В съвременната политика основаните 

                                                
13 Брайкова, Т., Публичните политики, С., 2003, 28-9 
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на знанията политически общности предизвикват промяната. Рамката за 

застъпничество вижда политическия процес и промяната в политиката като включваща 

конкуриращи се коалиции на политически действащи лица в рамките на подсистеми, 

медиирани от политически брокери (в случая на настоящото изследване на ЕСЗ в тази 

роля най-често влиза Европейската комисия). 

След средата на 90-те години на ХХ век започва да се говори за сближаване и 

общи модели за развитие на пазарите на труда в страните от ЕС. Така с Договора от 

Амстердам проблемите на заетостта са реално включени в европейския политически 

дневен ред. Съществуващите големи различия в регулациите и структурата на пазара на 

труда в отделните страни обективно не позволяват осъществяването на 

общоевропейска политика на заетост, но е създаден нов модел за координация, 

обсъждане и обмяна на практики на европейско ниво. 
 

2. Същност на европейската политика на заетост 

Опитите да се изгражда политиката по заетостта на Европейския съюз са оплетени 

от самото начало, като един от най-сложните регулаторни механизми  на ЕС: как да 

се създаде система за регулиране, която събира разнообразието на историческа, правна 

и институционална традиция на държавите-членки и продължаващия конфликт за 

целесъобразността на новите форми на регулиране на пазара на труда, както и 

прехвърлянето към ЕС на политически правомощия в тази област14.  

          Основната причина за разнообразната и нестабилна архитектура на 

европейската политика на заетост е самото разнообразие в институционалната 

традиция на държавите-членки, както и същественото различие на съществуващите на 

държавно равнище институции на пазара на труда. Останалите причини, които имат 

допълнителен характер са: промяна в характер на заетостта, разнообразието на 

европейския трудов пазар и организацията на индустриалните отношения, както и по 

същество оспорваният характер на трудовото законодателство.  
 

3. Появата и развитието на Европейската стратегия по заетостта 

Повечето от съществуващите изследвания, в които се анализира ЕСЗ, се 

фокусират върху определен времеви момент. Същевременно изглежда по-евристично 

ЕСЗ да бъде анализирана в рамките на нейното развитие във времето, като разликата 

между появата (преди пълното установяване), еволюцията във времето и развитата към 

                                                
14 Rhodes, M., European Employment Policy – Between Efficacy and Experimentation, in: Wallace, Wallace, 
Pollack,  Policy Making in the European Union, Oxford, 2005. 
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момента рамка за координация на политиките задължително трябва да се отчита. Така 

за целта на дисертацията европейската политика на заетост е структурирана в 

следните периоди: 

 Ранни идеи за заетостта – от 1957 г. до началото на 90-те години – слабо 

развитие на негативната интеграция, оформяне на първи и втори стълб на заетостта, 

практически липсва дискурс за общоевропейски действия по заетостта; 

 Поява, еволюция и оформяне на Европейската стратегия за заетостта – от 

началото на 90-те години на миналия век – период, който се характеризира с поява 

на идеи за позитивна интеграция и постепенно утвърждаване на Отворения метод 

на координация. Това е и предметът на дисертационния труд. Разгледани са три 

етапа в развитието на Европейската стратегия за заетост: 

 

 Първи етап – поява и утвърждаване – 1992 – 1999;  

Отговорът на въпроса защо ЕСЗ се появява, би следвало да се търси на 

кръстовището между теориите за европейската интеграция и публичното управление 

(governance). EСЗ е може би на първо място политически компромис с три измерения – 

класическо дясно/ляво разделение, не по-малко класическо разделение на повече 

европейска интеграция срещу повече субсидиарност и накрая борбата между 

икономически и финансови въпроси и социални въпроси. 

Съдържателно Европейската стратегия по заетостта между 1997 и 2000 

година –  веднага след Договора от Амстердам, включва: доста широка и отворена 

програма; съответствие повече на „северните”, отколкото на англосаксонските 

политики; водеща роля на Комисията; предвидена 5 годишна оценка.  

Така оформена ЕСЗ се състои от координация на политиките на държавите, 

улеснена на европейско равнище и случваща се в област на политиката, в които 

държавите-членки са изправени пред сходни предизвикателства, а ЕС има слаба 

законодателна власт. ЕК гарантира осъществяването на координацията и прави 

предложение за общи цели, разработва политическата и техническата експертиза и 

играе ключова роля в мониторинга и оценката на политиките.  

Комисията играе водеща роля в този първи период. В следващия период на ЕСЗ 

може да се забележи промяна към по-междуправителствен подход, но ЕК остава силна. 

Тази междуправителствена промяна е в резултат на Лисабонската стратегия (2000 г.) и 

реформата й през 2005 г. Линията е затвърдена след приемането на стратегическите 

цели на ЕС до 2020-та година.  
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 Втори етап – еволюция на идеите и структурата на ОМК, включително с 

оглед на Лисабонската стратегия  – 2000 – 2004; 

В момент, в който механизмите на ЕСЗ се утвърждават, Европейският съвет от 

Лисабон през март 2000 г. фиксира като цел постигането на пълна заетост. С 

приетите заключителни документи от Европейския съвет в Лисабон са очертани 

стратегическите ориентири и приоритети на съгласуваната социална политика на ЕС. 

Трите взаимосвързани цели поставени на Съвета са: икономика на знанието, пълна 

заетост и образование.  

Намаляването на броя на препоръките отразява преминаването от доста 

широка когнитивна структура към по-специфични политически компромиси 

между така наречените пазарно ориентирани и социално ориентирани страни. 

По-широкият икономически уклон на целите на Лисабонската стратегия повлиява на 

реформата на ЕСЗ през 2003 г. Въпросът за качеството на работните места и 

капиталовите дебати не са дотогава сред основните приоритети на ниво ЕС. 

Европейската стратегия по заетостта в периода между 2000 и 2004-та година - в разгара 

на осъществяване на Лисабонската стратегия, включва: политически компромиси от 

по-строг характер; „сближаване” между скандинавските и англосаксонските позиции, 

както и поява на ново разделение между държавите - бързи реформатори и бавни 

реформатори; по-малка вътрешна съгласуваност на дневния ред; по-последователен 

годишен процес и рационализиране; смяна към повече междуправителственост.  
 

 Трети етап – съвременна рамка – след 2005 – тригодишни, интегрирани с 

целите на икономическото развитие, насоки за заетостта. 

Европейската стратегия по заетостта в периода 2005-2013 г се характеризира с 

укрепването на общите насоки и програмите за реформи и постепенно оформяне на 

ЕСЗ в сегашния й вид: интеграция на ЕСЗ в по-широката рамка на интегрираните 

насоки на Лисабонската стратегия; по-свободни и по-малко устойчиви коалиции между 

държавите; повече съгласуваност на дневния ред; подходи за „гъвкавата сигурност” в 

дневния ред като основни приоритети за бъдещето15.  

В този трети период, коалициите са по-малко подложени на конфликти 

поради няколко причини: доста по-труден избор в полза на една по-голяма 

                                                
15 Гъвкавата сигурност е модел на проактивна политика на пазара на труда и е проектиран в четири 
компонента: 1) гъвкави и надеждни договорни отношения; 2) всеобхватни стратегии за учене през целия 
живот; 3) ефективни активни политики на пазара на труда; и 4) съвременни системи за социална 
сигурност, осигуряващи адекватно подпомагане на доходите в случай на преквалифициране на заетостта. 
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гъвкавост е направен по-рано през 2003 година. С разширяването на ЕС с десетте 

нови членове, броят на участващите страни се увеличава и прави съюзите по-трудни. 

10-те нови държави-членки пък идват със своите специфични и понякога тежки 

социални проблеми. 

          От кратката, но богата история на европейската политика по заетостта става ясно, 

че тя е задвижвана от различни конфигурации на коалиции и е повлиявана от външни 

фактори и появата на нови актьори на европейската арена. В различните периоди в 

рамките на ЕСЗ се наблюдават по-конкурентни подходи между отделните групи страни 

или преобладава кооперативността. В крайна сметка най-важния извод за ЕСЗ и ОМК в 

сферата на заетостта е, че както в среда на 90-те, така и в следващите години това е 

единствената институционална инфраструктура, която е възможна на 

европейско ниво. Само по този начин може да се осигури координиране на 

противоречивите интереси и институционални наследства на отделните държави, в 

рамките на единен и отворен европейски пазар и то при липса на общоевропейски 

социален модел.  

 

III. ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАЕТОСТ И 

ОТВОРЕНИЯ МЕТОД НА КООРДИНАЦИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА 

ВЗАИМНОТО УЧЕНЕ 

Въпросът за ефективността на ОМК е централен за повечето изследвания на 

ЕСЗ или другите области, където той се използва. В много от трудовете, обаче, 

анализът тръгва или без да се формулира разбиране за ефективност, или тя се оценява 

чрез степента на сближаване на държавите. Самото сближаване също се търси двуяко 

или пък твърде широко, като не става ясно сближаването на кое е важно от гледна 

точка на ефективността на ОМК – на инструменти, мерки, разходи, структури, 

резултати или показатели на пазара на труда и т.н.  

Подобна „разтегливост” на методологическия подход води до твърде крайни и 

диаметрално противоположни оценки на ЕСЗ и ОМК. Понякога те са причинени и от 

фокусирането само на европейско или само на национално ниво (при това обикновено 

през казуса на една или няколко държави). В дисертацията ЕСЗ се оценява и на 

двете нива. По-логично e анализът за работата на ОМК на европейско ниво да се 

фокусира върху потенциала и ефектите от наученото по отношение на целите на 

политиката и по отношение на институционалните възможности и това е 

предмет на трета глава. Ефективността на ЕСЗ е разбирана най-вече като осигуряване 
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на работещ процес за взаимно учене и обмен на знание. Този подход изглежда 

предопределен и от дефиницията на ОМК, давана и от ЕК –  за процес на взаимно 

учене и координирана стратегия, а не за непременна конвергенция и избледняване 

на различията между държавите. 
 

1. Адаптиране на теориите за ученето към ЕСЗ 
Теориите за ученето, чрез поставяне на ограничения на информационния 

капацитет и мотивация на участниците, принадлежат към групата на теориите на 

ограничена рационалност. Ученето за политиките има характеристиките на един 

непрекъснат процес. В науката за политиките фокусът е все повече върху групата или 

колективното учене. Въпреки че то се извършва на индивидуално ниво, възможно е да 

се случи и в процес на комуникация. Ученето обикновено се разглежда като един от 

факторите, който обяснява промяната в политиката16. 

За целта на изследването ученето се дефинира по-оперативно - като промяна на 

идеи или убеждения (познавателни и/или нормативни ориентации), умения и 

компетенции, които са в резултат от наблюдение, тълкуване и споделяне на 

собствен или чужд опит. Така в идеалния случай Европейската стратегия по 

заетостта е илюстрация на нов режим на многостепенно управление, в който местните 

участници в политиката се научават да уважават разликите, като същевременно 

приемат общоприети насоки и вземат вдъхновение от „най-добрите практики” от 

чужбина, когато се опитват да се справят със собствените си проблеми.  

 

2. Потенциалът за учене – мерило за ефективността на ЕСЗ и ОМК 

Обобщено, ЕСЗ се основава на годишния обзор на растежа, с който се определят 

приоритетите на ЕС за стимулиране на растежа и създаването на работни места за 

предстоящата година и с който започва европейският семестър, насърчаващ по-тясната 

координация между правителствата на страните-членки по отношение на техните 

икономически и фискални политики. И така всяка година този процес, подкрепян от 

работата на Комитета по заетостта, включва следните етапи: 

 Създаване на Насоки за заетостта – общи приоритети и цели за политиките 

за заетост. Насоките се предлагат от Комисията, одобряват се от националните 

правителства и се приемат от Съвета на ЕС. 

                                                
16 Sabatier, Paul. An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-oriented Learning 
Therein. Policy Sciences, 128-168, 1988, 130 
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 Разработване на Съвместен доклад за заетостта – основан на три елемента 

– оценка на състоянието на заетостта в Европа, изпълнение на насоките за 

заетостта и преглед на проектите на националните програми за реформи от 

Комитета по заетостта.  

 Разработване на Национални програми за реформи (НПР) – изготвят се 

от националните правителства, а Комисията анализира дали са в съответствие с 

целите на стратегията „Европа 2020“. 

 Изработване на Специфични за всяка страна препоръки – изготвят се от 

Комисията въз основа на оценката на НПР. 

Анализът показва, че насоките и съвместните доклади по заетостта продължават 

да имат относително малко влияние върху политиките за заетост на държавите-членки. 

За да има много по-силен интеграционен капацитет, ЕСЗ изисква по-съгласувана форма 

на политически ангажимент.  

Сравнителният анализ и мониторингът дават възможност за придобиване на 

информация чрез стандартизирани оценки. Позовавайки се на сложни насоки, цели, 

срокове и оценки, стратегията е прагматичен опит за справяне с непредвидени 

национални уязвимости. По-важен е опитът придобит чрез партньорската проверка. 

ОМК стимулира разбирането на националния контекст, при което политиците могат да 

преценят защо някои решения може или не може да се приложат към собствения им 

национален контекст. Учението сериозно подчертава важността на установяването на 

възможностите и желанието за експериментиране.  

От всички елементи в ОМК, събирането и мониторингът на показатели изглежда 

да осигуряват механизмите, които могат да задвижват държавите-членки към 

съществени промени в политиката. Съгласявайки се с общите цели и обмена на знания 

за инструментите и настройките, необходими за постигането на тези цели, анализът на 

показателите поставя участниците в ОМК в една обща парадигма на политиката и 

насърчава нейното развитие и усъвършенстване.  

 

3. Европейски социален фонд 

ЕСФ осигурява финансиране на държавите-членки и допълва техните действия 

като предлага финансова подкрепа за изпълнение на Националните планове за действие 

по заетостта. Тази подкрепа се канализира чрез оперативни програми, финансирани 

само чрез ЕСФ. Това финансиране е предвидено да помогне за адаптиране и 

модернизиране на системите за образование, обучение и заетост. Индиректно ЕСФ е 
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свързан с ЕСЗ не само като средство за финансова подкрепа, но и поради 

собствената си организационна логика, която също е основана на диалога. 

От гледна точка на настоящето изложение е важно, че обикновено на 

структурните фондове (и в това число ЕСФ) се гледа като на инструмент, който 

рационализира процеса на европейските политики, благодарение на ясните 

правила и икономическата логика за съотношение между цена и полза при 

отпускането на средства от тях. Използването на средствата от ЕСФ и на 

програмно-проектния принцип, на основата на който те се усвояват, има и политически 

ефект, който в голяма степен отразява логиката на публичните политики и на 

хоризонталното взаимодействие между различен тип участници. Програмно-

проектният принцип, подобно на ОМК, замества федерализма и институционалното 

разделение на компетенциите между равнищата на управление17. Чрез него се създават 

партньорски връзки между различните равнища на управление, както и между тях и 

обществените организации, създава се среда, в която целите, зад които застават 

различните участници, могат да се постигат едновременно. Така се доочертава 

системата на многостепенно управление, в която всяко равнище - общностно, 

държавно, регионално и местно - е субект на политики, които се постигат чрез общ 

ресурс и при съгласие за целите. Това оказва безспорно пряко влияние на връзката 

между общностните и националните приоритети. 
 

4. Процедурно създаване на стратегията по заетостта 

ЕСЗ се основава на частично ново разделение на властта между Общността и 

държавите-членки, както и на необходимостта от отношения на сътрудничество и 

допълващи мерки на общностно и национално равнище. Комитетите по ЕСЗ не се 

вписват в традиционния модел на политическия процес на ЕС и в този смисъл не са 

обичайните, ръководени от Комисията и Съвета, работни групи. Според първичното 

право на ЕС Комитетът по заетостта е със статут на консултативен орган с 

цел насърчаване на координацията между държавите-членки относно заетостта 

и пазара на труда. Неговите задачи са да следи състоянието на заетостта и на 

политиките за заетост в държавите-членки и Общността; да дава становище по искане 

на Съвета или на Комисията, или по своя собствена инициатива, както и да на 

допринася за подготовката на обсъжданията в Съвета.  

                                                
17 Томова, Т., Изработване на политики, програми, проекти, С., 2008, 157 
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Като цяло, анализът показва, че потенциалът на инструментите в рамките на 

ЕСЗ за стимулиране на учене е предмет на значителни ограничения. В някои 

контексти тези ограничения могат да бъдат премахнати (поне до известна степен) чрез 

промяна в процеси и характеристики. Ученето чрез собствен опит може да бъде 

допълнително засилено, ако показателите са по-силно насочена към критериите, 

разработени от експертните групи и изследователи. Ученето от другите би могло да 

разшири възможностите си чрез промяна на процедурните инструменти и т.н. 

Обобщения преглед на потенциала на ОМК в рамките на ЕСЗ изглежда така: 
 
Таблица 1. Преглед на различните форми на учене и инструментите на ЕСЗ от гледна точка на 
използвания и възможния потенциал 

 

 

 

5. Общи изводи за ОМК 

          ОМК има умерен успех в редица важни отношения. Първото от тях се отнася 

до промяна на политиката. ОМК допринася за повишаване на значимостта на 

заетостта и социалното включване като теми на политиката в много държави-членки. 

Допринесъл е за промени в мисленето за националната политика (когнитивни смени) 

чрез включване на понятия и категории на ЕС във вътрешните дебати (като активиране, 

учене през целия живот, равенство между половете и социално включване).  

           Втората форма на положително влияние от страна на ОМК се отнася за 

процедурните промени в управлението и изготвянето на договорености. Тук има 

изобилие от доказателства, че ЕСЗ и ОМК са допринесли за по-добрата хоризонтална 

координация и междусекторна интеграция на взаимосвързани области на политиката, 

подобрена вертикална координация между различните нива на управление, 

подобряване на статистическия капацитет, увеличаване на консултациите и участие на 

недържавни представители.  

Форми на 
учене 

Насоки Препоръки Национални 
програми за 
реформи 

Бенчмаркинг  Партньорска 
проверка и 
Програма за 
обучение 

Индикатори ЕСФ 

Учене от 
собствения 
опит 

В средна 
степен и 

потенциал 

В голяма 
степен 

В малка степен, 
но с голям 
потенциал 

В средна 
степен, но с 

голям 
потенциал 

В голяма степен В голяма 
степен 

В средна 
степен и  

потенциал 

Учене от 
другите 

В средна 
степен и 

потенциал 

Липсва, с 
голям 

потенциал 

В средна степен В средна 
степен, но с 

голям 
потенциал 

В средна 
степен, но с 

голям 
потенциал 

В средна 
степен 

В малка 
степен, но с 

голям 
потенциал 

Учене с 
другите  

В средна 
степен, но с 

голям 
потенциал 

Липсва със 
среден 

потенциал 

В малка степен, 
със среден 
потенциал 

В малка степен, 
но с голям 
потенциал 

В средна 
степен, но с 

голям 
потенциал 

В голяма 
степен 

В средна 
степен, но с 

голям 
потенциал 
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         Третата форма на положително влияние на ОМК се отнася до взаимното учене. 

Има някои изненадващи примери за пряк „заем“ на практики, като например 

Великобритания да се учи от Ирландия и няколко северни европейски страни по 

отношение на грижите за децата, самотните родители и политиките за социално 

включване.  

Като се има предвид активната роля на държавите-членки при оформянето на 

развитието на ОМК процесите, тяхната връзка с националната политика следва да се 

разбира като двупосочно взаимодействие, а не като еднопосочна причинно-следствена 

връзка. Емпиричните изследвания в рамките на дисертационния труд показват, че 

процесите на ОМК в заетостта страдат и от съществени слабости: липса на 

откритост и прозрачност - бюрократичните актьори играят доминираща роля в 

ЕС и на национално равнище; слаба интеграция в националната политика, 

обслужват се повече докладите на ЕС, отколкото да се създават „жизнени” 

оперативни политически документи; ограничено отдолу-нагоре или хоризонтално 

учене в областта на политиката. 

И все пак, повечето от тези наблюдавани недостатъци безспорно произтичат не от 

характерните слабости на ОМК сами по себе си, а по-скоро от процедурни 

ограничения. Следователно, потенциално плодотворна стратегия за подобряване на 

ефективността на ОМК е да се прилагат по-добре процедурите, които са ключови за 

самия метод: бенчмаркинг, партньорска проверка, наблюдение, оценка и повтарящ се 

редизайн. Неслучайно ОМК е най-полезен в области на политиката, в които 

компетенциите на ЕС са ограничени, но има необходимост от общи цели на 

политиката.  

В последна сметка - най-важното предимство на ОМК е заобикалянето на 

политическите противоречия чрез преместването на акцента от интересите 

към търсенето на ефективни решения за общите проблеми. Изхождайки от това 

изместване на акцента, ефективността на ОМК може да се увеличи значително при 

обвързването му с два ключови въпроса: подчиняването му на общоевропейски гранд-

стратегически цели, около които има съгласие от една страна и увеличаването на 

използването на знанията и експертизата при самите съдържателни елементи на 

процеса. 
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6. Пътят към по-ефективен процес на ЕСЗ – гранд-стратегиране и по-голяма 

роля на анализите и експертните оценки 

Гранд-стратегическият подход18 (разбирането за необходимостта от стратегически 

цели-посоки, които тръгват от ценности повече, отколкото от проблеми) ще допринесе 

за това ефективността на ОМК да не се свежда до конкретните дисбаланси и мерки. 

Това ще направи ЕСЗ „истинска” стратегия, която стъпвайки на утвърдения годишен (и 

тригодишен) цикъл да бъде спойка за успеха на една европейска политика без „твърдо” 

право и санкции, но стъпвайки на еволюционната промяна и взаимното учене. 

          Другата важна посока на процедурна и „философска” промяна по отношение на 

ЕСЗ и ОМК следва да е свързана с по-интензивното използване на знанията и 

експертизата. Разбира се, рационалната политика в ЕС е много по-трудна дори от тази 

в националната държава. 

Отварянето на процеса на изготвяне на ЕСЗ към по-голяма експертиза извън 

оформилата се „епистемологична” общност на ограничен кръг национални 

експерти и служители на ЕК, ще позволи повишаване на ефективността и 

взаимното учене. В допълнение, надстройката на стратегическото мислене за 

заетостта в ЕС ще улесни една европейска политика, отчитаща повече, както реалните 

проблеми във всяка отделна страна, така и увеличените знания за процесите и 

рационален подход, а и би допринесла за възвръщане на легитимността на ЕС в 

очите на европейските граждани, която е разклатена от опасения за 

бюрократизация и липса на посока. 

 

IV. ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАЕТОСТ НА 
НАЦИОНАЛНО НИВО 

При процесите на европейска интеграция и европеизация националните 

политически системи „се отварят” за новите европейски актьори, които не заместват 

дейността на националните политически елити, а влизат във взаимодействие с тях. Те 

се включват непосредствено в общностите на политиката и в политическото 

взаимодействие, в резултат на което се изработва политическият дневен ред, 

формулира се представата за справедливо общество и политическата визия, избират се 

конкретни инструменти на публичните политики19. И макар ЕСЗ да не е част нито 

от общата, нито от споделената компетентност на ЕС, нейното изследване от 

                                                
18 Виж. Танев, Т., Държавничеството, С., 2013 
19 Брайкова, Т., Публичните политики, С., 2003, 208 
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гледна точка на влиянието върху националния политически дневен ред е важна 

задача. 

Политиките на ЕС упражняват различни степени на институционален 

натиск за промяна в държавите-членки. Освен това, решенията на ЕС имат много 

различно въздействие в различните страни, в зависимост от посредническите фактори. 

Когато политиката на ЕС представлява значителен проблем за националните 

институционални различия и дългогодишни политически завещания, може да бъде 

полезно да се анализират последиците от ученето в областта на политиката.  

           Прегледът на ЕСЗ на национално ниво е важен елемент при разглеждането на 

ученето в областта на политиката. Въпреки това, много от проучванията по темата 

страдат от основни концептуални проблеми, които правят изводите за ученето в 

областта на политиката по-трудни. В дисертацията е възприет достатъчно комплексен и 

широк подход за анализ на устойчивостта и промените на национално ниво вследствие 

на участието в Европейската стратегия по заетостта и Отворения метод на 

координация: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фигура 3. Оформяне на сравнителното изследване, събиране на данни и анализи 

 

1. За устойчивостта и зависимостта от пътя 
Голяма част от литературата за реформа на социалната държава показва дълбок 

скептицизъм по отношение на перспективите за взаимно учене и за трансфера на 

Сравнително изследване върху политиката за 
заетост в ЕС 

Теоретичен анализ Емпиричен анализ 

Теоретични 
изследвания и 
избран модел 

Изводи от 
предишни 
емпирични 

изследвания 

Анализ и резултати 
от официална 
статистика и  
интервюта 

Анализ на 
ненормативни 

документи, данни 
за нац. служби 

Сравнително изследване на страните-членки на ЕС за зависимостта от пътя и 
промяната в тяхната политика за заетост в контекста на ОМК 
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политики. Този скептицизъм особено изобилства в някои ограничени 

неоинституционалистки подходи, при които се набляга на радикалното разнообразие от 

национални контексти и исторически траектории. Неоинституционалисткият 

подход по отношение на сравнителната социална политика предполага 

относително стегната връзка между зависимостта от пътя и инерцията. 

Ефектът на „заключване” като политически избор, направен в миналото, става 

трудно да се преодолява, дори под сериозен външен натиск.  

Функцията на ЕСЗ и ОМК е да помогнат на националните социални държави да 

напуснат стария кейнсиански свят, да намерят нови принципи, нова функция, нова 

архитектура за социалните политики, така че социалните политики да бъдат повече в 

съответствие с икономическите политики. Насоките на политиката не трябва да се 

разглеждат като директиви, които повече или по-малко се транспонират и прилагат в 

различните страни. Повечето от изследванията, които се опитват да оценят 

въздействието на ОМК върху националните политики, намират много разочароващи 

резултати.  
 

2. Сравнителен анализ на Националните планове за действие по заетостта и 

националните програми за реформи и специфичните за страната препоръки 

Логично е да се направи и анализ на инструментите и мерките на политиката на 

държавите-членки по отношение на общоприетите насоки и специфичните за всяка 

държава препоръки на Съвета. Препоръките са използвани от Комисията за определяне 

на слабите страни на държавите-членки и за евентуално пренасочване на националните 

приоритети. В настоящото изследване е направен анализ на ненормативни документи, 

който е допълнен с резултатите от проведените интервюта. Анализът на НПР на 

държавите-членки по отношение на насоките за политиките по заетостта 

предоставя ключ за откриване на ефективността на Европейската стратегия по 

заетостта. Неизбежен недостатък на този подход е, че не могат да се вземат предвид 

поведението и мерките, които не са записани в НПР. Освен това, държавите-членки 

потенциално имат стимул да „преиграват” развитие в рамките на определена област на 

политика, така че да се проявяват като „добри ученици” и по този начин да се избегне 

критиката от Комисията и Съвета.  

Анализът на всички Национални планове за действие по заетостта, 

Национални програми за реформи и Национални доклади за напредъка на всички 

държави-членки показва много сериозно сходство в структурата и начина им на 



 31 

изготвяне. Като цяло и структурно, и съдържателно се следват европейските насоки. 

Повратните години в самото съдържание на националните насоки са изцяло вследствие 

на европейската линия и най-вече на промените през 2001 и 2005 година, когато 

насоките по заетостта стават все по-интегрирани с икономическите насоки. 

Активирането на политиките по заетостта се превръща в обща цел, въпреки 

че все още има големи различия в прилагането. В резултат на това, общата цел става 

увеличаване на равнището на заетост. С Люксембургския процес европейските органи 

създават нова форма на намеса, която е по-малко насочена към хармонизиране на 

законодателство в областта на институциите и повече цели хармонизирането на идеи, 

визии, концепции, знания и норми на действие, за да са приближат политиките към 

обща политическа визия. 

По отношение на специфичните за страната препоръки следва да се 

отбележи, че те в много по-голяма степен са насочени към инструментите, а не 

към мерките от една страна и към специфичната за страната ситуация, от 

друга. Въпреки това, както беше отбелязано в предишната глава, препоръките са почти 

само двустранно изготвени и позволяват учене основно от собствения опит, което в 

известна степен способства не за промяната, а за зависимостта от пътя.  
 

3. Сравнение на политиките и резултатите  

Целта на сравнителния анализ на показателите е да се оценят приликите и 

разликите между политиките и резултатите в отделните страни. Разгледани са 

два вида статистически данни – за политиките (например разходите за активни 

политики и мерки на пазара на труда) и за резултатите (например за равнището и 

структурата на заетостта и безработицата). Като цяло, количествените анализи за целта 

на настоящото изследване потвърдиха и предишни емпирични анализи за 

устойчивост на равнищата на индикаторите за политиките и за резултатите. 

Въпреки общите усилия в голяма степен разликите остават, а разделителните линии по 

някои от тях не избледняват. Вторичният анализ на статистическите данни от Евростат 

и ОИСР показа: 

  Разходите за политики на пазара на труда като дял от БВП са много 

различни. От една страна са скандинавските страни и някои държави от Централна 

Европа, а от друга, най-вече новите държави-членки. В повечето страни, въпреки 

европейските насоки, продължава превесът на разходите за пасивните мерки над 

тези за активните. 
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 В ЕС се отделят повече средства за мерки на пазара на труда от страните-

членки на ОИСР и има по-голяма тежест на активните мерки. Тези по-високи 

средни за ЕС нива са благодарение само на няколко от европейските страни. 

  Нивата на заетост са все още доста далеч от идеята за пълноценно 

включване на всички европейци на пазара на труда и пълна заетост. Различията 

между страните остават сериозни. 

  Образованието има все по-голямо значение на европейския пазар на труда. 

То осигурява заетост, а в почти всички европейски държави няма безработни лица с 

висше образование. 

  За всички от страните има по-ниска заетост при жените, но не навсякъде 

това е значим проблем. 

  Младежите и най-възрастните са сериозно засегнати групи на пазара на 

труда. Това е общоевропейски проблем. 

  Ученето през целия живот не расте във всички страни като дял и все още не 

изпълнява идеите на европейските институции да се превърне в един от моторите на 

растежа и конкурентоспособността на ЕС. 

 

4. Сравнителен анализ на публичните служби по заетостта в страните от ЕС 

Публичните служби по заетостта (ПСЗ) са основната институция на 

национално равнище за осъществяване на програмите и мерките по заетостта. За 

това е важен сравнителният анализ на тяхната организационна структура, обхват на 

компетентност, потребители и вид на услугите. Важна е и степента на организационна 

промяна, която се случва в отговор на европейските и национални предизвикателства. 

Голяма част от ПСЗ са изпълнителни агенции и обикновено докладват на национално 

министерство, което е отговорно за политиката по заетостта. От друга страна, 

автономните публични органи се характеризират със самостоятелно вземане на 

решения, поне частична финансова автономност и отчетност на базата на договорни 

задължения. В много европейски страни ПСЗ са обединени с органите за социална 

сигурност. В правомощията им влиза и изплащането на обезщетения за безработица. 

Сериозни различия има все още по отношение на приходоизточниците и броя и 

характера на различните целеви групи на пазара на труда. Все пак се наблюдава 

сходство по отношение на общите цели на службите за заетост в страните от ЕС. 
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Публичните служби по заетостта имат ключова роля при изпълнението на 

Насоките за заетостта, но всяка от тях има специфична компетентност в рамките на 

своята собствена национална структура.  
 

5. Взаимно учене или просто стратегическо договаряне? 

Обяснителен фактор за ограниченото въздействие на политиката на 

национално ниво е значението, което националните правителства придават на 

НПДЗ. Като цяло НПДЗ е разглеждан като относително маловажен документ в 

контекста на националната заетост. Той е административно упражнение, повтарящо се 

всяка година, но без стратегически фокус. 

В дисертацията въпросът за взаимното учене не изключва идеята за 

значимостта на националните интереси. Това е в съответствие с разбирането сред 

повечето учени, че ОМК включва, както стратегическо договаряне, така и 

социализация. Разбира се, неоспорим факт е, че държавите-членки е по-малко 

вероятно да се съобразят с насоките, които са скъпи, дългосрочни и се различават от 

политическите им стремежи. 

Постигането на националните цели не е задължително в противоречие с 

постигането на общоевропейските. Напротив, постигането на общоевропейските 

цели става възможно чрез реализирането на националните приоритети. Това 

предполага те да се формулират едновременно, в рамките на общ процес, в който всяка 

общност говори чрез собствените си представители и по този начин участва в 

изработването на общите политики20.  

Все още се наблюдават твърде големи принципни и процедурни различия във 

философията на заетост на европейско и национално равнище (извън 

административното изпълнение на ЕСЗ). Общността на политиката на национално ниво 

следва да се разшири и да са следват по-ясно формулирани количествени цели. Нужно 

е и споделянето на общи принципи и липса на противоречие между „чисто” 

националните политики по заетостта и тези свързани с годишния цикъл в рамките на 

ОМК по заетостта. 
 

6. Насоки за подобряване на процеса 

За да се подобри процесът на координиране на политиката по заетост в ЕС, 

ОМК трябва да се провежда в сравнително хомогенни групи от страни, с цел да се 

                                                
20 Tomova, T., European social policy: do the states matter? ,ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ.bg Volume 3, Number 
1, June 2012 
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даде възможност да се учи и да се прави сравнителен анализ между по-близките 

като институции и модели държави. Така в рамките на ОМК е приложима 

идеята за „Европа на няколко скорости”. Това по същество означава диференцирана 

европейска интеграция в политиката по заетост. Определянето на общи стратегически 

цели трябва да бъде направено в целия ЕС, тъй като определянето на дневния ред има 

по-малко отношения с националното социално положение и с националните социални и 

пазарни традиции на политиката.  

Целта на ЕСЗ и ОМК не може и не трябва да бъде конвергенция – непременно 

и задължително. Напротив, появата и развитието на ЕСЗ е поява и развитие на 

мрежа. Цел на ЕСЗ би следвало да са „по-добри” политики, по-малко социални и 

икономически проблеми, произлизащи от пазара на труда. Всъщност, изследванията 

на ЕСЗ, които дават крайни оценки на отворената координация (крайно положителни 

или крайно отрицателни) приемат ОМК именно като механизъм за непременна 

конвергенция към някакво фиксирано в представите на автора състояние.  

В настоящата разработка се констатира умерен успех на ЕСЗ и ОМК от 

гледна точка на приноса към традиционната национална политика в областта на 

заетостта. Беше отбелязано, че са създадени някои механизми за обмяна на опит и 

взаимно учене. Търсенето на конвергенция на всяка цена и директни трансфери по-

скоро намаляват приноса на ОМК. Националната специфика по отношение на заетостта 

не е проблем, ако не е в противоречие с растежа и благосъстоянието на национално и 

на европейско ниво.  

В обобщение могат да се определят няколко повратни фактора за увеличаването 

на ефективността на ОМК, разбрана като взаимно учене:  

 европейските страни следва да приемат участието си в ЕСЗ като участие в 

кооперативна стратегия, която зачита националните специфики и интереси;  

 логиката на ЕСЗ трябва да се възприема като процес на обмен на опит и 

знания, а не на доброволни и/или принудителни трансфери;  

 трябва да се засили ролята на знанието и експертните анализи на национално и 

местно ниво;  

 задължително е отварянето на националната мрежа за политиката по заетостта 

не само към европейските участници, но и към регионалните и местните 

актьори в съответствие с идеите за субсидиарност и участие.  

 
 



 35 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В рамките на дисертационния труд е разгледана Европейската политика на заетост 

на основата на макро подход за изследване на публичните политики, произлизащ от 

традицията на новия институционализъм. Стъпвайки на методологическите подходи от 

трите клона на неоинституционализма – рационалния избор, социологическия и 

историческия неоинституционализъм, анализът разглежда Отворения метод на 

координация на „кръстовището” на управленските и европейските теории.  

Ако по принцип концепцията за публичните политики констатира наличието и 

нуждата от политика в управлението в рамките на политическите мрежи, 

дисертационното изследване акцентира повече на нуждата от по-интегриран 

управленски подход в рамките на Европейската политика по заетостта. Именно 

това е водещата препоръка за развитие на процеса на отворена координация – тя да 

бъде споена чрез увеличаване на ролята на стратегическото мислене от една страна и 

знанието и анализите от друга.  

Анализът на ОМК от гледна точка на взаимното учене за политиките и 

използването на знания показа, че моделът има потенциал, но се нуждае от 

сериозни реформи, които да са насочени най-вече в две посоки. От една страна, е 

нужно отварянето за нови участници и експертиза на оформилата се затворена 

епистемологична общност от говорещи на общ език национални експерти, на средно и 

ниско ниво в централната администрация на страните. От друга страна, следва да се 

„надскочат” конкретните мерки, които към момента са практика в рамките на ЕСЗ и 

ОМК, чрез възможности за приоритизиране на националните цели и възможни 

инструменти. Цел на това приоритизиране следва да е развитие на ЕС на 

икономическия растеж и благоденствието, а не сгрешено разбиране за уеднаквяване, 

което влиза в противоречие с устойчивите институционални традиции. Спойката, 

идваща от стратегическото мислене за заетостта в ЕС, ще улесни една европейска 

политика, отчитаща повече, както реалните проблеми във всяка отделна страна, така и 

увеличените знания за процесите и рационален подход, а и би допринесла за 

възвръщане на легитимността на ЕС в очите на европейските граждани. 

 Въпреки всички ограничения на зависимостта от институционалните традиции, 

все пак има все по-общи разбирания в ЕС за това кое е проблем и кое е желано 

състояние. На тази обща тълкувателна основа европейските страни ще търсят общо и 

конкурентно, спрямо другите международни актьори, развитие при запазващите се 
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огромни разлики по отношение не само на конкретните индикатори за 

обществено-икономическо развитие, но и на големите разлики в индикаторите за 

самите политики, въпреки европейската рамка. 

Макар че един дисертационен труд поставя повече въпроси и посока за научно-

интелектуални усилия, отколкото отговори, може да се обобщи, че в голяма 

степен изложението в рамките на настоящата дисертация води до постигането на 

поставените в увода цели. Така първоначалната теза, че за промяната на публичната 

политика в условията на голямо противопоставяне на влиятелни интереси нарастват 

мястото и значението на знанието и на методите, които търсят изграждане на 

съгласие и взаимно учене, е доказана, както на теоретично ниво, така и погледната през 

призмата на Отворения метод на координация като нов модел за европейско публично 

управление. 

И макар този модел да е в „зародишна” форма и все още да поражда повече 

съмнения, отколкото оптимизъм, той има потенциала да се превърне в ефективен 

начин за вземане на решения и то при наличието на няколко нива на управление и 

широко участие на повече или по-малко структурирани интереси в процеса на 

изготвяне на политиките. Моделът съдържа полезни елементи за развитие на 

процеси за достигане на обмен на знания и изграждане на съгласие в обстановка 

на все по-сложни и комплексни проблеми и все по-широко желание за участие в 

решенията, в исторически момент, в който скриването на мотивите за едно или друго 

решение зад „достолепната” мантия на политическите идеологии, става все по-

невъзможно. 
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Самооценка на приносните моменти в дисертационния труд 

 

1. Проведено е цялостно изследване на процеса на конкретна  публична политика 

на общностно (европейско) и на подобщностно (национално) равнище. 

2. Анализирани и синтезирани са ключовите теории, свързани с промяната на 

публичните политики. Систематизирани са ключовите понятия и фактори на 

влияние. Направени са редица самостоятелни класификации: на видовете 

промени, на периодите в развитието на европейската политика, на видовете 

учене чрез ЕСЗ и ОМК, на факторите за промяна, и др.  

3. Изработен е самостоятелен модел на изследване на промяната на публичните 

политики в контекста на европейската политика на заетостта, който стъпва на 

трите клона на новия институционализъм – рационалния избор, историческия и 

социологическия неоинституционализъм. Моделът може да послужи при 

изследване и на други секторни политики, особено тези, в които на европейско 

равнище се прилага Отвореният метод на координация.  

4. Предложен и осъществен е подход за изследване на ефективността на Отворения 

метод на координация, който стъпва не на измерване на конвергенцията и 

уеднаквяването, а на оценка на възможностите за взаимно учене и обмен на 

знания.  

5. Осъществено е сравнително изследване на изготвянето и осъществяването на 

националните политики по заетостта в рамките на страните от ЕС. На базата на 

емпирично изследване, стъпващо както на качествени, така и на количествени 

методи са сравнени процедури, цели, приоритети, индикатори за политиките и 

резултатите и други национални компоненти на политиките по заетостта. 

6. Формулирани са процедурните пропуски при осъществяването на Отворения 

метод на координация. Предложени са препоръки за оптимизиране на процеса на 

европейско и национално равнище, които да доведат до по-голяма роля на 

стратегическото управление и знанието.  
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