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Дисертационният труд е обсъден и насрочен за публична защита на заседание на 

Катедрен съвет на Катедра „Политология“ при Философски факултет на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ на 30 януари 2015 г. 

Дисертационният труд е с обем 246 страници, състои се от увод, изложение в 

шест глави, заключение, списък на съкращенията, библиография, справка за научни 

приноси и декларация за оригиналност. Основният текст съдържа 10 таблици. 

Библиографията включва 154 източника на английски, немски, руски и български 

езици, сред които монографии, изследвания и статии на чуждестранни изследователски 

центрове, както и официални становища и документи на европейски институции, 

включително заключенията на Съвета, а също така и нон-пейпъри и доклади на 

министерства на държавите-членки. 

Във връзка с темата на дисертационния труд са направени публикации и участия 

в заключителна конференция на докторантски семинар "Членството на България в ЕС 

като фактор за институционална промяна", ноември 2011 г., с тема „Председателството 

на ЕС: поуки за България“; в Лятна изследователска школа, май 2012 г. с тема 

„Променящата се роля на Председателството на ЕС – преди и след Договора от 

Лисабон“ и докторантска конференция с тема „Кой е „лидерът“ в ЕС? Мястото на 

Ротационното председателство в политическата система на ЕС – възможности и 

перспективи“, февруари 2013 г. 

 

 

Ключови думи: роли на Ротационното председателство; пред-лисабонски и след-

лисабонски Ротационни председателства; лидерство; Съвет на ЕС, Постоянен 

председател на Европейския съвет, Върховен представител по външните отношения и 

сигурността, приоритети на Ротационното председателство (икономическо управление, 

разширяване и политика за съседство, Източно партньорство, климат и енергетика, 

външна енергийна сигурност на ЕС). 
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1. Обща характеристика на дисертационния труд 

Ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз като обект на 

изследване придобива нарастваща актуалност през последните години, не само заради 

динамиката на интеграционния процес и в частност поредните институционни 

промени, но поради организирането и провеждането за първи път на председателски 

мандат на новоприетите през 2004/2007 г. страни-членки от Централна и Югоизточна 

Европа, за които тази задача се определя своеобразен тест за успешното им 

европеизиране и интегриране в семейството на демократичните и правови държави.  

Актуалност на проблема. Темата за Ротационното председателство на Съвета 

на ЕС е изследователски въпрос с нарастваща значимост и актуалност, защото първо 

като най-успешен и в най-напреднала фаза регионален интеграционен процес, ЕС 

винаги е привличал интереса на изследователите; второ, изследването на променящата 

се роля на Ротационното председателство е източник на ценни практики и съвети за 

държавите-членки във връзка с председателския мандат на ЕС или председателство на 

регионални организации; трето, предстоящото Ротационно председателство от 

българска страна изисква изследване на практиката на предходните ротационни 

мандати и особено практиката на другите нови страни от региона на Централна Европа.  

В изпълнение на своя ротационен мандат държавите-членки осъществяват 

различни роли – административна роля, състояща се в организиране и администриране 

на заседанията на Съвета; медиаторска роля, изразяваща се в безпристрастно 

посредничество по отношение на позициите на страните-членки при разглеждането на 

законодателните досиета в Съвета; лидерска роля, чрез която Ротационното 

председателство налага стратегически приоритети за ЕС и представителна роля, 

характеризираща се с две измерения – външно представителство, когато Съветът 

представлява държавите-членки в отношения им с други организации и държави и 

вътрешно представителство, когато ги представлява пред европейските институции.   

Изследванията за ЕС са актуални, защото тематиката позволява да се подготвят 

интердисциплинарни изследвания. Изследвания и анализи по отделни въпроси, 

свързани с ЕС, са правени най-вече от гледна точка на хуманитарните и социалните 

науки, по-конкретно в областта на политическите науки, правото, историята, и разбира 

се, европеистиката. Не са малко и изследванията, посветени на специализирани области 

от европейската интеграция, напр. икономика, транспорт, земеделие и др.  

Прегледът на литературата по темата ротационното председателство показва, че 

мнозинството от публикациите, анализите и статиите на тема ротационно 

председателство са атеоретични и дескриптивни. Анализи, съдържащи оценки на и 

поуки от проведени председателски мандати на „старите“ страни-членки, се появяват в 
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публикации в страните от Централна и Югоизточна Европа, в периоди, в които тези 

страни се подготвят да поемат своите задължения като ротационни председатели.  

Прегледът на литературата регистрира значителен напредък на разработването 

на тази изследователска област. Сравнително многобройни, но описателни по 

съдържание публикации се намират по отношение на подготвителния етап и 

провеждането на председателските мандати от страна на държавите-членки.  

Един от водещите изследователските центрове в ЕС, който работи по въпроси, 

свързани с темата на дисертацията, е Шведският институт за изследване на 

европейските политики, който разработва специален проект на тема „Ротационни 

председателства“ и изготвя оценки, обзори и препоръки по отношение на 

реализирането на председателските мандати на страните-членки от 2003 г. насам. 

Германската фондация за изследване на икономиката и политиката „SWP” също има 

отделна изследователска група „Институции на ЕС“, която дава богати обзори, 

коментари и изследвания върху институционалното развитие на ЕС.  

Част от авторите фокусират анализите си върху ефективността на 

председателските мандати на отделните страни-членки (Пьотр М. Качински, Уве 

Путер, Антоли Бартоли и др.).  

Други изследователи разглеждат ефекта от председателския мандат за 

развитието на интеграционния процес и влиянието на промените в нормативната рамка 

на европейската интеграция върху променящата се роля на Ротационното 

председателство (Пьотр М. Качински, Рафал Рийдел, Николай фон Ондарца, Даниела 

Китце, Колет Мазулети, Оле Елгстром, Йонас Талберг, Петр Друлак, Златко Шабич, 

Фиона Хейес-Реншоу, Андреас Мауер и др.).  

Трета група анализатори отделят специално внимание върху разделенията 

големи-малки страни-председателки и изследват влиянието на външните за ЕС и 

вътрешнополитическите в страните-членки фактори за ефективността на 

председателския мандат (Симон Бунсе, Адриан Шаут, Софи Ванхунакър и др.) или 

ефективността на специална регионална група председателки (Пьотр М. Качински, Оле 

Елгстрьом, Йонас Талберг, Петр Друлак, Златко Шабич и др.).   

Ратификацията на Лисабонския договор и промените в институционалната 

архитектура на ЕС провокират изследвания по въпросите за т.нар. „преходен период“ 

на адаптация на държавите-членки към новата политико-институционална система. В 

тази връзка специално внимание е обърнато на първото след-лисабонско трио 

председателки Испания-Белгия-Унгария и в частност ролята на Испанския ротационен 

мандат като преходно председателство.  

За актуалността на темата красноречиво говори нарасналият брой на 

публикациите и медийното внимание, което получава Ротационното председателство в 
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новите страни-членки /Словения, Чехия, Полша, Унгария/ в периодите, предхождащи 

техните ротационни мандати.  

Ротационното председателство все още е слабо разработена тема в България, но 

се наблюдава повишен интерес към темата. За значението и предизвикателствата пред 

предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС пише проф. Ингрид Шикова, 

която през 2012 г. издава изключително полезната и с висока практическа стойност 

книга „Ротационното председателство на Съвета на ЕС“. Различните актуални аспекти 

на ротационното председателство започват да навлизат в дневния ред на международни 

конференции, провеждани в София и да бъдат все по-често във фокуса на отговорни 

политици на най-високо ниво от средата на 2013 г. - изявления на министър-

председателите М.Райков и Г. Близнашки, на министрите на външните работи Кр. 

Вигенин и Д. Митов, на заместник министър-председателя по европейските въпроси  

М. Кунева и др. С наближаване на периода за българското ротационно председателство 

се увеличават материалите от институционален, академичен и журналистически 

характер по темата. 

За постигане на целите на анализа на променящата се роля на ротационното 

председателство на Съвета на ЕС и проблема за дефицита на лидерство са използвани 

също така стратегическите документи на ЕС, първичното и вторичното 

законодателство, достъпни от интернет-портала на Съвета на ЕС и стратегическите 

документи на съответното Ротационно председателство, достъпни на специалните 

интернет-страници, посветени на отделните председателства.  

Настоящото изследване си поставя скромни цели. То не прави заявки за 

изчерпателност на изложението, а предлага опит да се систематизира, обобщи и 

анализира променящата се роля на ротационното председателство в контекста на 

дефицита на лидерство в ЕС с цел по-добро разбиране на отделните роли на 

Ротационния председател и възможностите, които имат държавите-членки при 

определяне на политическите си приоритети при осъществяването на председателските 

мандати.  

Предмет на настоящето изследване е Ротационното председателство на Съвета 

на ЕС в контекста на проблема за дефицита на лидерство в ЕС. Обектите на 

изследване са два 1) променящата се роля на Ротационното председателство преди и 

след Лисабонския договор и 2) възможността на държавите-членки в качеството им на 

Ротационен председател за определяне на политически приоритети във връзка с 

провеждането на успешен ротационен мандат преди и след приемането на Договора от 

Лисабон.  

Дисертационното изследване защитава тезата, че успешните следлисабонските 

ротационни председателства са тези, които се определят като „нископрофилни“ и 
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„административно-легислативни“ по определението на Качински, докато амбициите за 

налагане на приоритети, осъществявани от „високопрофилните“ председателства води 

до задълбочаване на лидерския дефицит в ЕС, защото първо институционалните 

промени, които въвежда Лисабонският договор, създават предпоставки за преодоляване 

на дефицита на лидерство в ЕС, и второ, провеждането на успешно ротационно 

председателство ще зависи в голяма степен от ролята на министър-председателя на 

държавата ротационен председател, от степента на европеизация на нейния 

политически елит и способността на държавата председател да реагира на външни за 

ЕС кризи.  

За целите на настоящото изследване се прилага следното разбиране на понятията 

„роля на Ротационното председателство“, „дефицит на лидерство“. Роля на 

Ротационното председателство е изразът, проявлението на различните функции, които 

държавата-членка в качеството и на ротационен председател осъществява по повод 

организирането, направляването на заседанията на различните формации на Съвета на 

министрите/Съвета, така и във връзка с представителството на ЕИО/ЕС. „Дефицит на 

лидерство“ в политическата система на ЕС е израз на институционалната конструкция 

на поделяне на правомощия на отделните институции на ЕИО/ЕС, който може да 

доведе до появата на няколко паралелно съществуващи институции с председателски 

роли се явява проявата на колективно и многопластово лидерство в ЕС, както и на 

лидерския плурализъм, при който се наблюдава взаимно допълване на 

председателските роли на отделните европейски институции в следлисабонската 

политическа система. Най-явен е примерът с въпросите, попадащи в областта на 

външните отношения и сигурността, където си съперничат министър-

председателят/министърът на външните работи на страната председателка, 

председателят на Европейската комисия, Постоянният председател на Европейския 

съвет и Върховният представител за външните отношения и политика за сигурност; 

сходна е ситуацията по въпросите на икономическото управление и др., но те ще бъдат 

разгледани при приоритетите на отделните страни-председателки. „Лидерската роля” 

на държавата ротационен председател се изразява във възможността за изграждане на 

подходяща атмосфера за постигане на консенсус, балансиране между противоречиви 

становища и позиции на държавите-членки, в ефективното и резултатно провеждане на 

заседанията и умението да бъде арбитър на дебатите, в умело администриране на 

дневния ред на заседанията на различните формации на Съвета, която роля може да се 

обобщи това успешното лидерско председателство да бъде едновременно ефективен 

лидер, двигател на европейския интеграционен процес и честен и безпристрастен 

посредник между разнопосочните мнения на държавите-членки в Съвета.  
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Целта на дисертационния труд е да обобщи резултатите от изследването на 

подходите и приоритетите на държавите-членки към осъществяването на техните 

ротационни председателства. 

За постигане целта на изследването се осъществяват следните конкретни 

задачи:  

-изследване на развитието и съдържанието на различните роли на Ротационното 

председателство; 

- очертаване на основните фактори, които влияят върху променящата се роля на 

Ротационното председателство;  

-изследване на характеристиките на пред-лисабонските и след-лисабонските 

председателства в контекста на дефицита на лидерство в ЕС;  

-извеждане на споделени характерни роли на отделни групи страни-председателки – 

големи/малки страни, нови/стари страни и очертаване на специфичния случай на 

страните от ЦИЕ  

-очертаване на факторите, които влияят върху осъществяването на успешен 

председателски мандат. 

Авторът на настоящата дисертация споделя виждането, че изучаването на 

Ротационното председателство на Съвета на ЕС в контекста на дефицита на лидерство 

изисква комплексен интердисциплинарен подход на базата на синергията между знания 

за политическите и икономическите интеграционни процеси и качествени методи на 

анализ на практически казуси. Водещият изследователски метод е историческият 

институционализъм с оглед факта, че той позволява да се проследят в дълбочина 

основните линии на променящата се роля на Ротационното председателство, както и 

взаимодействието между европейските институции.  

Изследователските подходи, които са използвани в изследването са следните - 

системен анализ, сравнителен политико-исторически анализ, качествен анализ на 

съдържанието на политически документи и публични речи на ръководни политици в 

страните-членки, изследване на конкретни случаи и др.  

В хода на изследването се прави преглед и анализ на различните роли, които 

страната-председател изпълнява; извършва се периодизация на критични моменти от 

институционалното развитие, които влияят значително върху предефинирането на 

разглежданите роли; разглежда се връзката между ефективност на председателския 

мандат и изпълнението на ролите; анализира се влиянието на вътрешните и външните 

фактори за реализирането на председателския мандат; прави се преглед на 

концептуализирани роли и отговарящите на тях ресурси за прокарване на приоритети 

от страна на председателството; разглеждат се факторите, които влияят върху 

изпълнението на ротационния мандат, сред които влиянието на европеизацията за 
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провеждането на успешно председателство, въпрос изследван от Петр Друлак и Златко 

Шабич; връзката между отделните роли и възможностите за лидерство от страна на 

председателството, разработена от Рафал Рийдел, както и теорията за формалното 

лидерство, формулирана от Йонас Талберг, чрез която държавата-председател определя 

европейския дневен ред чрез използването на информационно преимущество и 

процедурен контрол и др. Нe на последно място, след-лисабонските Ротационните 

председателства са оценени по разграничението по Клайн за „високопрофилно“ и 

„нископрофилно“ председателство.  

В хода на дисертационното изследване са определени ограничения и проблеми, 

които могат да възникнат при осъществяване на ролите на страната-председател. Те 

основно са свързани с ограничената възможност за действие, в следствие на наследения 

дневен ред и възможността за реакции при възникването на външни и вътрешни кризи.  

Ограничения на дисертационното изследване - Променящата се роля на Съвета 

на ЕС е изключително обширна изследователска област, което налага ограничаване на 

обхвата на изследването и обвързването му с формулираните изследователски въпроси, 

цели и задачи.  

Долната граница на изследваните казуси е въвеждането на т.нар. „тройно“ 

председателство, а изследваният период завършва с развитието на председателските 

мандати до края на 2013 г., с оглед възможността за обособяване на специфична група 

държави. Казусите са избрани в тази поредност, от една страна, за да се очертаят 

промените във възможностите на Ротационния председател на поставя приоритети, а от 

друга страна- се да разкрие спецификата на председателските мандати, осъществявани 

от страните-членки от ЦИЕ.   

Възнамеряваната отделна част за предизвикателствата пред България е 

включена, заедно с определянето на първоначални приоритети на Словашкото 

председателство, след основния текст, поради все още началния етап на подготовка на 

българското председателство по основни въпроси и направления, и произтичащите от 

това проблеми със системност и свързаност на изложението. В тази връзка, по 

отношение на България и Словакия са включени препоръки за успешното провеждане 

на председателския мандат и са дефинирани потенциални приоритети за техните 

предстоящи председателства.    
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Резултати от изследването. 

Първа глава „Променящата се роля на Ротационното председателство на Съвета 

на ЕС“ е посветена на критичен прочит и теоретичен обзор на различните концепции за  

ролята на Ротационния председател. Прави се опит за дефиниране на понятието и 

открояване на неговите характеристики. Периодизира се историческата еволюция на 

отделните роли чрез очертаване на промените в правната рамка и извеждане на 

ключови промени, които оказват влияние върху предефинирането на съдържанието на 

различните роли на Ротационното председателство в контекста на лидерския дефицит в 

ЕС. Анализират се концептуализираните в академичния дебат роли, присъщи за 

Ротационното председателство – административна, представителна, посредническа и 

лидерска. Изведени са фактори, които оказват влияние върху обособяването на 

отделните роли. 

Втора глава „Проблемът за дефицита на лидерство в ЕС“ разглежда теоретични 

връзки между отделните роли и възможностите за определяне на политически 

приоритети от страната-председател. Ротационното председателство е съпоставено с 

другите институции  /актьори/ в търсенето на „лидер“ при определянето на приоритети 

чрез очертаването на възможни лидери - Европейска комисия, Европейски съвет, 

Върховен представител, френско-немския тандем в институционалната система преди и 

след влизането в сила на Лисабонския договор от една страна, и различни видове 

лидерства – структурно, интелектуално, символно, наднационално, 

междуправителствено – от друга страна. Изследвани са ресурси – информационно 

преимущество, процедурен контрол – за осъществяването на лидерство от страна на 

председателството чрез обвързване на променящата се роля с потенциала за лидерство. 

Показани са връзката между ресурсната обезпеченост и степента на 

европеизация/социализация на политическите институции с ЕС, а също така и връзката 

между провеждането на успешен ротационен мандат и безпристрастното 

председателство. 

Трета глава „Оценка на ефективността на държавите-членки като Ротационен 

председател“ прави класификация, като към добре известното разделение на страните-

членки на „големи“ и „малки“ страни-членки, на  „стари” и „нови” страни-членки, с 

оглед приемането на 12 приети през 2007/09 г. държави от Централна и Югоизточна 

Европа, се добавя нова група - посткомунистически страни от ЦИЕ. 

Посткомунистическите страни се обособяват в отделна група, поради редица сходства 

не само в тяхното политическо, икономическо и социално-икономическо развитие и 

евроинтеграционен път, но и защото, от една страна, за тези държави – приемането им в 

Европейския съюз представлява постигането на определена политическа цел от гледна 
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точка на геополитическата им преориентация вследствие на разпадането на 

двуполюсния модел на международните отношения в началото на 90-те години на ХХ 

в., която е вследствие от необходимостта от организирането и осъществяването на 

фундаментални политически, икономически и социално-културни трансформации в 

тези страни, а от друга страна – това, което се подчертава от множество изследователи 

в Словения, Чехия, Полша и другите новоприети страни-членки на ЕС, успешната 

подготовка, провеждане и сътрудничество в рамките на т.нар. „трио” председателки 

представлява определен „тест за европеизацията” на тези страни. Трета глава предлага 

модел на изследване на теоретичния парадокс, който е в основата на променящата се 

роля на Ротационното председателство, а именно – в изпълнение на своя Ротационен 

мандат държавата-членка да бъде едновременно неутрален посредник, като служи на 

интересите на Общността и не преследва национални цели, но така да бъде „двигател“ 

на европейския интеграционен процес. Този модел включва оценка на 

председателските роли на пред- и следлисабонските ротационни председателки чрез 

отчитане на влиянието на европеизацията на съответната държава-членка, стабилността 

на управлението, наличието на политически консенсус или дестабилизация, наличието 

на изграден административен капацитет, наличието или липсата на външни за ЕС 

кризисни ситуации като предпоставка за провеждането на успешен ротационен мандат.  

Четвъртата и петата и шестата глави са практически и имат сходни структури - 

анализ на изпълнението на председателските мандати от страна на държавите-членки 

като се акцентира върху влиянието както на вътрешнодържавни фактори - 

европеизация, политическа стабилност, дестабилизация на политическата система и 

обществена подкрепа, така и на наличието на външни кризисни ситуации и положения, 

изискващи от Председателството активни действия. Прави се оценка на приоритетите и 

обобщение както за всяко отделно председателство, така и за тройката председателки, с 

акцент върху сътрудничеството между отделните участнички в тройното 

председателство. Всяка от главите завършва с обобщения и изводи – четвърта глава - за 

пред-лисабонските ротационни председателства, пета – за председателската тройка в 

преходния период, и шеста – за след-лисабонските ротационни председателства. 

Кратко изложение. Обобщения и изводи. В изследванията, посветени на 

европейския интеграционен процес, не се дава определение за ролята на Ротационното 

председателство – тя се извежда от практиката и изследователите я определят като 

проявление на различните функции и правомощия, които държавата-членка в 

качеството и на ротационен председател осъществява по повод организирането, 

направляването на заседанията на различните формации на Съвета на 

министрите/Съвета, така и във връзка с представителството на ЕС.  
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Историческият институционализъм позволява да се очертаят три периода от 

развитието на Ротационното председателство. Първият период се характеризира в 

началните години с това, че европейските държави до голяма степен считат, че 

европейските въпроси са част от външната политика на съответната страна, Съветът на 

министрите се председателства от личности останали, както в историята на 

европейската интеграция, така и на своите страни, като западногерманските канцлери 

Конрад Аденауер, Лудвиг Ерхард и Вили Брандт, френските президенти Шарл дьо Гол, 

Жорж Попмиду, италианския министър-председател Алдо Моро и др. – политици, 

които са имали визията, решителността и последователността в отстояването на 

европейската идея.  

Разширяването на ЕИО/ЕО, от една страна, и задълбочаването на 

интеграционния процес чрез включване на нови и нови политики – транспорт, 

регионално развитие от друга страна, през 70-те и 80-те години на ХХ в. възникват 

предизвикателства, които разширяват възможностите на държавата-членка в 

изпълнение на ротационния и мандат да прояви по-активна посредническа роля, с оглед 

разрешаване на разногласията сред по-големия брой страни-членки и тематични 

области на действие. 

На фона на тази картина, като се има предвид и фактът, че в Европейския 

парламент се изпращат делегати до 1979 г., когато се провеждат първите директни 

избори за представители в Европейския парламент, а Европейската комисия се 

занимава с въпроси на икономическата интеграция, Съветът на министрите, с участието 

на съответните министър-председатели и министри на външните работи, определя 

политическите приоритети на ЕИО. 

Вторият период от институционалната история на Ротационното 

председателство се характеризира с формирането на т.нар. „тройно“ председателства и 

изготвянето на съвместни 18-месечни председателски програми.  

След края на Студената война се развиват процеси, които очертават нови насоки 

на организация на работата на Съвета на министрите. Първо, задълбочаването на 

европейския интеграционен процес чрез провеждането на действия по изграждане на 

икономически и паричен съюз, както и амбициозното източно разширяване на ЕС, с 

приемането на 12 страни от ЦИЕ, налагат по-голяма приемственост и предсказуемост 

по отношение на действията на страните-председателки. Второ, формирането и 

развитието на обща външна политика и политика за сигурност в отговор на 

необходимостта „Европа да говори с един глас“ на световната сцена поставят 

Ротационното председателство в позиция на съперничество за лидерска позиция 
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/лидерски дефицит/ при изпълнение на външната представителна роля. Трето, поради 

липсата на предходен председателски опит на новоприетите държави-членки, 

Европейският съвет от Севиля излиза със Заключенията, че всяко „трио“ председателки 

ще се състои от една новоприета страна-членка и две опитни страни-членки, които 

съвместно изготвят и съгласуват своите приоритети в рамките на 18-месечните 

програми за осъществяване на Ротационното председателство.  

Друга важна характеристика на втория етап е фиксирането на постоянни състави 

на съвета, което от една страна подобрява координацията и спомага за осигуряването 

на приемственост в дневния ред на заседанията. 

Третият период от институционалната история на Ротационното 

председателство се характеризира с ограничаване на председателските функции. 

Превръщането на Европейския съвет в институция на ЕС и създаването на негов 

Постоянен председател, който изземва част от дотогавашните роли на Ротационното 

председателство от една страна, и преминаването на външната репрезентативна роля от 

Ротационното председателство към Върховния представител по външната политика и 

политиката за сигурност от друга страна, са тези правни промени в институционалната 

рамка, които очертават линиите на лидерския дефицит в ЕС. 

От концептуализираните четири роли на Ротационното председателство, две са 

се установили в практиката – посредничество и определяне на приоритети, а другите 

две – административно-координаторската роля и осъществяването на вътрешни и 

външно представителство – от европейското законодателство.  

Административно-координаторската роля на Ротационното председателство е 

най-трудоемката, най-видимата за широката публика, защото евентуален неуспех при 

изпълнението на тази функция, би блокирала работата на Съвета. В изпълнение на 

административната роля Държавата-членка в изпълнение на нейния ротационен мандат 

подготвя и координира работата на Председателството, разработва и разпространява 

необходимите за заседанията документи, свиква и ръководи заседанията на съответните 

формати на съвета, изготвя протоколи от заседанията на Съвета.  

Държавата-председател в сътрудничество с Европейската комисия трябва да 

осигури подходяща атмосфера за протичане на заседанията на различните 

конфигурации на Съвета – да изглажда възникнали конфликти и проблеми сред 

държавите-членки, да съгласува позициите и намира консенсус сред държавите-членки 

/посредничества роля/, така и разполагала с възможност да инициира нови теми в 
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дневния ред, така и да се грижи за отпадането на теми, които не намират необходимата 

подкрепа /лидерска роля/.  

С развитието на интеграционния процес, нараства необходимостта от 

представителство на ЕИО/ЕС в отношенията на държавите-членки с други страни и 

организации, от една страна /външно представителство/, а от друга-страна – пред 

европейските институции /вътрешно представителство/. 

Лисабонският договор предефинира променящата се роля на Ротационното 

председателство по следния обобщен начин:  

Таб. 1. Роля на Ротационното председателство преди и след Договора от Лисабон 

Роля на 

Ротационното 

председателство 

преди Договора от 

Лисабон 

изключителни 

компетенции /напр. 

търговия, обща 

селскостопанска 

политика/ 

споделени 

компетенции  

/напр. околна среда, 

енергетика/  

ОВППС 

оформяне на 

дневния ред 

Да Да   Да 

изграждане на 

консенсус 

Да Да  Да 

представителство  Не  Отчасти  Да 

Роля на 

Ротационното 

председателство 

след Договора от 

Лисабон 

изключителни 

компетенции /напр. 

търговия, обща 

селскостопанска 

политика/ 

споделени 

компетенции  

/напр. околна среда, 

енергетика / 

ОВППС 

оформяне на 

дневния ред 

Да  Да   Не  

изграждане на 

консенсус 

Да  Да  Не  

представителство  Не  Не   Не  

 

 

Факторите, които влияят върху изпълнението на Ротационния мандат, условно 

може да са разделят на - първо, характеристики на страната-председателка – 

европеизация и социализация с европейските норми, наличие на стабилно управление 

по време на председателския мандат или дестабилизация и липса на политически 
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консенсус, наличие/липса на поддръжка за европейската интеграция на страната,  

наличие/липса на предходен председателски опит; и второ – фактори, произтичащи от 

интеграционния процес - ограничения при определянето на политически приоритети, 

сред които „наследен“ от предходни председателства дневен ред, както и необходимост 

от съгласуване на председателските приоритети с другите две държави-членки в 

тройката председателки. 

Наличието или липсата на политическа стабилност е важно условие за 

провеждането на успешен ротационен мандат. Политическата стабилност следва да се 

търси в две направления – първо, наличие или липса на консенсус сред политическите 

партии за провеждането на ротационното председателство, с оглед избягването на 

политизиране на европейския дневен ред и второ, наличието или липсата на избори по 

време на председателския мандат, което от една страна също би довело до европейския 

дневен ред и използването му в политическите кампании. От друга страна, 

европеизацията на политическата система на страната председател се явява 

предпоставка за необходимостта от политическа стабилност.  На трето място, важно е и 

наличието на проевропейски нагласи от страна на политическия елит за организирането 

и провеждането на успешен председателски мандат. 

По отношение на факторите, които са свързани с европейския институционален 

процес, на първо място, следва да се отбележи, че много от законодателните досиета са 

наследени от предишни страни-председателки, вследствие на което възможността за 

иницииране на собствени приоритети е силно ограничена; и второ, необходимостта от 

сътрудничество във формата «тройно председателство» създава възможност 

приемственост при приоритетите – като например в тройката Германия-Португалия-

Словения, в която Германското председателство, което развива източното измерение на 

политиката за съседство, а Португалското - нейното южно измерение, и трето, 

наличието/липсата на външни за ЕС извънредни ситуации и кризи, които налагат 

реакция от Ротационния председател – Арабската пролет, газовия спор между Русия и 

Украйна и др.  

В монографията „Leaderless Europe“ британският изследовател Хейуърд 

основателно задава въпроса кой „говори“ от името на ЕС? Дали това е Председателят 

на Европейския съвет, Председателят на Европейската комисия, Председателят на 

Европейският парламент, Председателят на Еврогрупата, Върховният представител, 

Министър-председателят или министърът на външните работи на страната-членка, 

която е моментен ротационен председател на Съвета? 

Лидерският потенциал на Европейската комисия се състои във възможността за 

направляване на европейския интеграционен процес чрез монополното и право на 
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законодателна инициатива, чрез което упражнява „неформално лидерство за оформяне 

на дневния ред“. Затова е важно сътрудничеството на Ротационното председателство с 

ЕК. 

Лидерският потенциал на Европейския съвет и неговата легитимност за 

определянето на стратегически приоритети и направления в развитието на европейския 

интеграционен процес е безспорна. С приемането на Договора от Лисабон чрез 

разделянето на Съвета „Общи въпроси и външни работи“ на Съвет „Общи въпроси“ и 

Съвет „Външни работи“ и институционализирането на Постоянен председател на 

Европейския съвет, неговият лидерски потенциал се засилва. Оттук голяма част от 

посредническата роля на министър-председателя на страната-председател преминава 

към Председателя на Европейския съвет, особено по хоризонтални политики, в които 

не участват съответните страни-членки. Такъв пример са дискусиите за 

икономическото управление и въпросите за еврозоната по времето на Белгийското 

ротационно председателство. Но дори и в следлисабонската институционална система 

Ротационното председателство все още запазва възможностите за медиаторската 

(посредническа) роля във всички останали формати на съвета, освен общите въпроси и 

външни работи.  

В предлисабонската институционална система важна роля се отрежда на 

Ротационното председателство в сферата на външните отношения, а следлисабонските 

председателства постепенно предават тази роля на Върховния представител за 

външните отношения и политиката за сигурност, чиято дейност е подкрепена от 

Европейската служба за външно действие.  

За определяне на отношения между министър-председателят на държавата 

ротационен председател и Постоянния председател на Европейския съвет от една 

страна, и съответния министър на външните работи и Върховния представител по 

външните отношения, в след-лисабонската институционална система, следва да 

използваме разграничението на Клайн  за председателствата като „високопрофилни“ и 

„нископрофилни“ ротационни председателства. Както определя Клайн 

„нископрофилните“ председателства са тези, които отстъпват „водещата роля“ на 

Постоянния председател и Върховния представител, каквито са Белгийското и 

Унгарското председателства. Докато „високопрофилните“ след-лисабонски 

председателствата, като Чешкото и Полското председателства, си поставят амбициозни 

политически приоритети, което поражда задълбочаване на лидерския дефицит в 

политическата система на ЕС.   
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На следващо място, в ЕС се открива наднационално и междуправителствено 

лидерство. За наднационално лидерство най-показателен пример е Европейската 

комисия, по време на мандатите на Халщайн и Делор, известни с целеполагането на 

водещи политики, движещи европейския интеграционен процес. Като 

междуправителствено лидерство може да се определят запомнящи се двойки от немско-

френския тандем като Конрад Аденауер и Шарл дьо Гол, Жискар д Естен и Хелмут 

Шмидт, Франсоа Митеран и Хелмут Кол, Никола Саркози и Ангела Меркел. 

Структурните реформи в институционалната рамка допринасят за намаляване на 

лидерския дефицит и се очаква да засилят способността на ЕС да действа „с един глас“ 

на международната сцена. С въвеждането на двете нови длъжности с председателски 

роли се прави опит за намиране на институционални решение за многопластовото 

лидерство в ЕС.   

Запазването на Ротационното председателство след институционалните промени 

на Лисабонския договор се възприема от по-малките страни-членки като важен 

инструмент за отстояване на техните интереси и за предотвратяването на възможността 

само големите държави – Франция, Германия или Великобритания да доминират в 

европейския дневен ред. 

Сред наборът от ресурси, които са на разположение на Ротационното 

председателство, може да се определят следните - материални, нематериални, 

институционални и личностни ресурси, а също така и стимули и принуда, гарантиране 

на изгода, легитимност, социализиращи функции, експертен капацитет, информация, 

административен капацитет и др.  

Рафал Рийдел в статията си ‘The Rotating Presidency of the Council of the European 

Union – Roles Perceptions after the Treaty Change: Towards Supranationalization of the 

Council’ , изследваща възможностите Ротационното председателство да проявява все 

по-нарастващ наднационален характер с развитието на интеграционния процес, се 

позовава на изследването на Андриан Шаут и Софи Ванхунакър, в резултат, на което 

дефинира четири възможности за след-лисабонските ротационни председателства за 

определяне на приоритети чрез упражняване на:  

 лидерство, ориентирано към задачите – роля на организатор, която се основава 

на нагласата за решаване на проблемите на оперативно ниво, с фокус върху 

планиране и ръководене на заседанията на различните форматите на съвета, 

подготовка и разпространение на документи, предлагане на решения на висящи 

точки от дневния ред; 
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 лидерство, ориентирано към групата се свързва с ролята на посредник и 

осигуряването на канали за протичане на информация и създаване на честна 

атмосфера за дискусии; търсене на консенсус; 

 лидерство, ориентирано към промяната – свързано с поставянето на политически 

приоритети и фокусиране на развитието на европейския интеграционен процес в 

дългосрочен план;  

 лидерство като изразител на национални предпочитания – води се от 

краткосрочна политическа тактика с оглед избягването на високи политически 

разходи, в т.ч. спад на доверието. 

Отчитайки важността на изпълнението на успешен ротационен мандат чешкият 

изследовател Петр Друлак и неговият словенски колега Златко Шабич изготвят 

аналитична рамка за степента на социализация с нормите на ЕС и определянето на 

Ротационното председателство като успешен мандат и връзката между ефективното и 

безпристрастното упражняване на ротационния мандат.  

 

Таб. 2. Връзка между ресурсната обезпеченост и степента на европеизация/ 

социализация на политическите институции с ЕС 

 Липса на ресурси 

Конкуриращи 

се норми 

 Не Да 

Не Ролеви модел /Role model/– 

Словения подобно на 

Германия, Финландия, 

Люксембург 

Изоставащи /Foot–draggers/ – 

Унгария, подобно на Италия и 

Гърция. 

Да Евроскепнични /Eurosceptic/ 

– Полша, подобно на 

Обединеното кралство, 

Дания, Холандия 

Проблематични /Trouble-makers/  

Чехия 

/Източник: Drulak, P., Šabič Z. (2011), ‘The Czech and Slovenian EU presidencies in a 

comparative perspective’/ 

 

Държавите-членки, определени като ролеви модел, не срещат пречки и са се 

напълно социализирали. Такъв пример е Германия, която притежава значителни 

ресурси и нейният политически елит не поставя под съмнение ЕС. Предполага се 

председателство от типа ролеви модел да предложи Естония. 

Изоставащите страни-членки споделят проевропейски нагласи, но постоянно се 

„борят“ да изпълнят ангажиментите си, заради липсата на ресурси. Сходно 

председателство се очаква от Словакия. 
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Евроскептиците са в другия край – притежават ресурси, но им липсват 

проевропейските нагласи, но участват в ЕС, въпреки това постоянно се изключват от 

общоевропейските проекти и не са склонни да обсъждат по-задълбочена интеграция-

Нидерландия, Великобритания, Швеция, Дания. Подобно председателство се очаква 

евентуално от Румъния. 

Проблематичните държави се характеризират с липса на ресурси и поставяне 

под съмнения на успеха на интеграционния проект. Чешкото председателство попада в 

тази категория.  

На следващо място, Петр Друлак и Златко Шабич очертават връзката между 

ефективното изпълнение на Ротационния мандат и стремежа на страната-председател 

за поставяне на национални приоритети като общоевропейски. В тази връзка, се 

наблюдава тенденцията „малките“ страни-членки да проявяват склонност към 

безпристрастно Председателство, докато големите страни-членки се стремят към 

ефективен мандат. 

 

Таб.3 Връзка между ефективно и безпристрастно изпълнение на председателския 

мандат 

 Ефективно председателство  

Безпристрастно 

председателство  

 Да Не 

Да Успешно 

председателство 

Колебливо 

председателство 

Не Арогантно 

председателство  

Губещо председателство 

  /Източник: Drulak, P., Šabič Z. (2011), ‘The Czech and Slovenian EU presidencies in a 

comparative perspective’/ 

 

Ротационното председателство реализира ролята по поставяне на политически 

приоритети чрез различните техники за оформяне на дневния ред, придвижване на по-

предно място в точката от дневния ред, изключване на точки от дневния ред и др. 

Посредством „информационното превъзходство“ и „процедурния контрол“ Йонас 

Талберг твърди, че ротационното председателство може да въздейства върху дневния 

ред като въведе нови теми за разговор (agenda setting), да промени поредността на 

дискутираните въпроси (agenda structuring) или да изключи от дневния ред досиета, към 

които няма интерес (agenda exclusion). Структурирането на дневния ред се влияе от 

някои особености, сред кото регионални приоритети на страните председателки – 

акцентиране върху Съюз за Средиземноморието (Франция, Испания), развиване на 

северното сътрудничество и Стратегията за Балтийско море (Швеция, Финландия), 
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бившите колониални държави Франция, Испания, Португалия - в Африка и Латинска 

Америка. социално-икономическо и екологично развитие – държави с традиции в 

екологичното развитие като Швеция и Германия насърчават развитието на такива 

политики на ниво ЕС, или социална политика с оглед намаляване на социалното 

изключване и бедността (Франция, Белгия) или социална политика, която стимулира 

работни места (Германия, Швеция), отношение по въпросите на институционалните 

реформи и разширяването. За ефективното структуриране на дневния ред 

Ротационното председателство контролира честота на срещите, може да насрочва 

неформални срещи и упражнява процедурен контрол, чрез който определя дневния ред 

на всяко едно заседание.  

     

Обобщения и изводи за предлисабонските ротационни председателства 

 Предлисабонските ротационни председателства се характеризират с възможност за 

активна роля на страната-председател във всички формати на Съвета, с 

възможност, макар и ограничена от предходния дневен ред, за прокарване на 

национални политически приоритети като общоевропейски, за засилено 

сътрудничество, от 2007 г. в изпълнение на три последователни мандати, което не 

ограничава възможностите за определяне на приоритети, а напротив – дава 

възможност за осигуряване на по-широка подкрепа и създаването на „мини“ 

коалиция за подкрепа на определени приоритети. Както показва опитът на 

Германското и Португалското ротационни председателства е налице балансираното 

развитието на регионални инициативи.  

 На второ място, предлисабонските ротационни председателки осъществяват важни 

роли по външно представителство и спомагат за укрепване на международната 

роля на ЕС, представлявайки държавите-членки. Това, от една страна, създава 

възможност страната-председател да бъде под светлината на прожекторите за 

период от 6 месеца на глобалната сцена; но, от друга страна, крие опасност от 

невъзможност за изработване на общи позиции, особено при възникването на кризи 

и непредвидени събития.  

 На трето място, Германия-Португалия-Словения участват в първото „тройно“ 

председателство, което изготвя и представя съвместни председателски програми. 

Техните общи приоритети са последователи, регионално балансирани, отчитайки 

националните интереси на отделните страни, едновременно движещи европейския 

интеграционен процес, но и осигуряващи честно посредничество за постигането на 

консенсус по спорни позиции в Съвета. 
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 Германското и Френското ротационни председателства се осъществяват от 

държави-символи на развитието на европейския интеграционен процес, със 

солиден предходен опит и административен капацитет, проевропейски нагласи, 

стабилност на политическите системи и висока степен на европеизация на 

политическия елит, заявяват амбициозни председателски програми, които 

реализират в голяма степен. Като посредник Германия продължава дебата по 

Лисабонската стратегия за заетост и растеж, както и по Договора за Реформа; 

Германското председателство в качеството си на външен представител реализира 

поредица от инициативи – укрепване на трансатлантическото партньорство, усилия 

по уреждане на статута на Косово, водена от политика си за сътрудничество на 

изток и движената от мотиви за осигуряване на енергийна сигурност Германското 

ротационно председателство като инициатор на нови теми в европейския дневен 

ред лансира „Стратегия на ЕС за Централна Азия“ и надграждане на сигурността и 

сътрудничеството в Черноморския регион чрез „Черноморска синергия“;  ново 

партньорство с Русия в оглед изтичащото по време на немското председателство 

Споразумения за сътрудничество и партньорство между ЕС и Русия, в който 

приоритет личи и немският национален интерес; Германия си сътрудничи 

конструктивно с другите страни-членки от „тройното председателство“ – Словения 

и Португалия.   

 Като инициатор на европейския дневен ред Френското ротационно председателство 

налага като политически приоритети „Европейския имиграционен пакт“ и 

инициира „Съюз за Средиземноморието“, като по съюза среща остра реакция от 

страна на Германия. 

 Португалското ротационно председателство започва своя ротационен мандат с 

амбициозна програма, но е ресурсно слабо обезпечено, то е второ председателство 

за страната, която се характеризира с умерена подкрепа за европейската интеграция 

и стабилност на политическата система. Португалия, която е управлявана от лява 

коалиция по време на председателския мандат успява да инициира дебат и да 

постигне консенсус сред държавите-членки за социалното измерение в рамките на 

Лисабонската стратегия за заетост и растеж – важен приоритет за Португалското 

председателство; по друг национален приоритет на Португалия – общата 

миграционна политика в качеството си на Ротационен председател страната се 

опитва да инициира Среща на върха ЕС-Африка с фокус – миграция и енергетика, 

но не постига успех; като посредник Португалското ротационно председателство 

постига, макар и по наследен от дневния ред приоритет, най-важният консенсус от 
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гледна точка на развитието на европейския интеграционен процес- за Лисабонския 

договор. 

 Словенското ротационно председателство се осъществява от „нова“ страна-членка, 

за която това е първи мандат като председател на Съвета на ЕС и тест за нейната 

европеизация. Словения е държава, която не разполага със значителни ресурси, но 

е с висока степен на подкрепа за европейската интеграция и стабилно управление, 

подкрепено с консенсус между политическите сили. Словения като пред-

лисабонски ротационен председател инициира също така и регионален приоритет, 

по който постига спорен напредък – интеграция на страните от Западните Балкани, 

но този приоритет показва общата тенденция на посткомунистическите страни за 

ясно изразяване на общо регионални интереси; в изпълнение на посредническата 

ротационна роля Словения се опитва да посредничи при уреждането на статута на 

Косово и македоно-гръцкия спор за името на Македония – въпроси, наследени от 

дневния ред, но и издигащи и регионалната роля на Словения на Балканите. В 

качеството си на посредник Словенското ротационно председателство придвижва 

напред ратификацията на Лисабонския договор чрез личен пример с ранна 

ратификация. Като страна с трансформираща се към пазарна икономика 

икономическа система Словения акцентира върху развитието на малките и средни 

предприятия и иновациите като основни двигатели на Лисабонската стратегия за 

заетост и растеж.  

 Чешкото ротационно председателство – също на „нова“ страна-членка, с умерена 

към слаба подкрепа за европейската политика, с наличие на извънредни външни 

кризи по време на своя ротационния мандат – газовия спор между Украйна и Русия, 

който подчертава още веднъж необходимостта от изграждането на европейска 

енергийна политика – приоритет, който се издига от Германия, но заема водеща 

място сред приоритетите на Чешкото председателство. Друг политически 

приоритет, по който Чешкото ротационно председателство постига консенсус, след 

сондиране на мнения с Германия, Балтийските страни и Швеция, е укрепване на 

политиката на ЕС на изток – от една страна в противовес на френската инициатива 

„Съюз за Средниземноморието и предвид факта, за наличието на трудна 

комуникация с френската страна в рамките на сътрудничеството във формат 

„тройно“ председателство; от друга страна – в търсене на отговор за намаляване на 

едностранната енергийна зависимост, както на Чехия, така и на засегнатите страни-

членки на ЕС. Чешкото председателство използва и възможността да организира 

неформална среща на върха ЕС-САЩ в Прага за укрепване на трансатлантическото 

партньорство – също важен национален приоритет за Чехия. Подобно на Словения, 
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Чехия като ротационен председател също успява да инициира общо регионален за 

централноевропейските страни приоритет – свободното движение на хора и 

постига успех като посредник за намиране на съгласие за отпускането на 

финансова помощ за централноевропейските държави за възстановяването от 

икономическата криза. В качеството си на посредник Чешкото ротационно 

председателство постига успех в сферата на икономическото управление чрез 

осигуряване на консенсус около становището страните-членки да не възприемат 

„политики на икономически протекционизъм“ в опитите им да се справят с 

негативните последствия от световната финансова и икономическа криза, а да 

действат на общоевропейско ниво. 

 Шведското ротационно председателство се осъществява от държава-членка с 

умерени европейски нагласи и стабилно политическо управление.  В качеството си 

на посредник Шведското ротационно председателство постига труден консенсус 

сред страните-членки за приемането на регламентите за финансовите пазари и 

създаването на органи за осъществяване на банков надзор. Като администратор 

Шведското ротационно председателство придвижва напред досиетата за промените 

в климата, „Стокхолмската програма“. Шведското председателство определя и 

политиката по разширяване като приоритет, водена от съображенията, 

споделяни от Скандинавските държави, че предпочитат „повече разширяване, 

отколкото задълбочаване на интеграционния процес“, защото за тях е приоритет 

ЕС да има повече партньори, с които Скандинавските страни да развиват 

взаимноизгодно секторно сътрудничество по линия на ЕС, отколкото да се 

задълбочава интеграцията във всички направления на съществуващите страни-

членки, но на „различни скорости“. Шведското председателство издига като 

приоритет и развитието на региона на Балтийско море – търговия, екология, 

енергетика. 

 Анализът на сътрудничеството в рамките на тройката председателки показва, че се 

наблюдава тенденция при предлисабонските ротационни председателки - 

„голямата“ страна-членка поема лидерството – в първата „тройка“ – Германия, във 

втората – Франция, докато при следлисабонските ротационни председателки – 

няма изявено лидерство. 
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Обобщения и изводи за следлисабонските ротационни председателства 

 Следлисабонските държави председателки са ограничени, освен от наследения 

дневен ред, необходимостта от изработването на съвместни приоритети в рамките 

на сътрудничеството на всяка тройка страни-членки в изпълнение на техните 

последователни мандати.  

 Наред с това, промените, които внася Лисабонският договор, изменят съществено 

междуинституционалните взаимодействия и възможните роли, които страните-

членки извършват в изпълнение на своя ротационен мандат.  

 На първо място, институционализирането на Европейския съвет и създаването на 

негов постоянен председател, ограничават възможността за страната-

председател да бъде медиатор на преговорния процес по чувствителни досиета и 

стратегическите приоритети на ЕС, които се одобряват на срещите на държавните и 

правителствените ръководители.  

 На второ място, съществената промяна, породена от придобиването на 

правосубектност на ЕС в системата на международните отношения и преминаване 

на ролята на външно представителство от страната-членка ротационен 

председател към Върховния представител по външните отношения и 

сигурността, налага ограничения на страната-председател, ако иска да наложи 

успешни приоритети, осъществява подкрепяща Върховния представител роля, 

подобно на Полското ротационно председателство.  

 На трето място, следлисабонските ротационни председателства се фокусират 

върху изпълнението на административната и координаторската роля предимно 

извод, който се потвърждава от редица изследователи.  

 На четвърто място, най-силната възможност на след-лисабонските ротационни 

председателства да оказват влияние върху европейския дневен ред е 

посредничеството и структурирането на дневния ред на заседанията на отделните 

формати на съвета. Посредничеството и намирането на консенсус по различните 

мнения на държавите членки е най-силният инструмент на разположение на 

страната председател в след-лисабонската политическа система за прокарване 

на приоритети, както и структурирането на дневния ред чрез акцентиране върху 

определени теми.  

 На пето място, министър-председателят и министърът на външните работи на 

страната ротационен председател играят подкрепяща председателя на 
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Европейския съвет и Върховния представител по външните отношения и 

сигурността роли. Подобно поведение би гарантирало успех на Ротационното 

председателство в областта външни отношения. 

 На шесто място, упражняването на ротационен мандат е възможност за страната 

председател да бъде в центъра на европейските медии и да използва това внимание 

за насърчаване на интереса към нейната култура и история. Освен олицетворявайки 

девиза „Единни в многообразието”, държавата председател може да свиква 

неформалните срещи на отделните формати на съвета на нейна територия, а не в 

Брюксел.   

 Испания–Белгия-Унгария участват в първото „тройно“ председателство в 

условията на новата институционална система след приемането на Договора от 

Лисабон. В тази връзка, особено Испанското ротационно председателство може 

бъде определено като „преходно председателство“.   

 Испанското ротационно председателство се осъществява от „голяма“ страна-

членка, проевропейска нагласа, стабилно управление, амбициозна програма. 

Испанското ротационно председателство осигурява плавен преход към след-

лисабонската политическа система и улеснява утвърждаването на Постоянния 

председател на Европейския съвет, Върховния представител за външните 

отношения и сигурността и подпомага изграждането на Европейската служба за 

външно действие. Испанското ротационно председателство определя като 

политически приоритет икономическото управление, в рамките на което в 

качеството си на посредник търси консенсус за подкрепа за икономическото 

възстановяване на компаниите, засегнати от икономическата криза; постига 

консенсус по необходимостта от система за ранно предупреждаване за 

необслужвани кредити; Европа по-близо до гражданите, в рамките на  който 

приоритет продължава работата на предходната тройка председателки; както и 

амбициозният приоритет „Европа по света”, чрез който Испания изразява 

желанието си да организира поредица от Срещи на върха с важни за ЕС партньори 

– САЩ, Русия, Канада, но и с нейни партньори от регионален интерес – страните 

от Средиземноморието и Латинска Америка – по време на своя ротационен мандат. 

 Белгийското ротационно председателство, осъществявано от „стара” страна-членка, 

страна-учредителка, за която мандатът през 2010 г. е 12-то председателство. По 

време на своя ротационен мандат, Белгия е със служебно правителство, но поради 

специфичната политическа култура, изградена въз основа на съжителството на 

федерален принцип, и поради проевропейската обществена и политическа 
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подкрепа, Белгийското ротационно председателство организира и провежда своя 

мандат без съществени проблеми. Нещо повече, новоизбраният Постоянен 

председател на Европейския съвет е бивш министър-председател на Белгия и 

сътрудничеството между премиера по времето на председателството Ив Льотерм и 

Х. ван Ромпой се определя като „допълващо и конструктивно”. В тази връзка 

следва да се отбележи, че тези срещи се председателстват от Постоянния 

председател ван Ромпой и представляват „ECOFIN Council +” с участието на 

Постоянния председател и финансовите министри на отделните страни-членки, а 

белгийският финансов министър участва като обикновен член на Съвета по 

икономически и финансови въпроси. В тази си „нископрофилна“ роля, Белгийското 

ротационно председателство може с право да бъде определено като честен и 

безпристрастен посредник. Като Ротационен председател Белгия успява да 

консолидира мненията на страните-членки около изграждането на съюз за 

иновациите като двигател на Стратегията „Европа 2020”, насочен към 

осигуряването на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, която е 

продължение на Лисабонския дневен ред за заетост и растеж. 

 Унгарското ротационно председателство се осъществява от „нова” страна-членка, с 

умерена подкрепа за европейската интеграция, но с амбиции за реализирането на 

„високопрофилно” председателство. Подобно на другите две страни-членки от 

„тройното” председателство, Унгарското ротационно председателство определя 

като политически приоритети икономическото управление и в частност, 

приемането на законодателните досиета, стартирането на „Европейския семестър” 

като ключови приоритети, целящи икономическото възстановяване и създаването 

на по-висока степен на координация на икономическите политики на държавите-

членки. Подобно на другите посткомунистически страни от ЦИЕ, Унгария издига 

общорегионален интерес като свои ротационен приоритет – Дунавската стратегия и 

играе роля на посредник за процеса на разширяване на ЕС по посока на страните от 

Западните Балкани. Като повечето страни от ЦИЕ, силно зависими от 

едностранните доставки на газ и нефт от Русия, Унгарското ротационно 

председателство успява да акцентира върху свои национален и общорегионален за 

страните от ЦИЕ приоритет за изграждането енергиен пазар.  

 Тройката председателки Испания-Белгия-Унгария действа действително като общо 

председателство и създава „впечатление, че действат като група, а не като 

индивидуални председателства“ – може да се отбележи, че този извод е характерен 

и за следващите тройки следлабонски председателства. 
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 Полското ротационно председателство се осъществява от „голяма”, но „нова” 

страна-членка, председателство с висок профил, с висока европейска подкрепа, с 

амбициозна програма, балансирана и отговаряща на националните интереси на 

страната приоритети. Като една от най-големите нетни потребителки на средства 

по линия на ОСП, като страна, която е силно зависима от вноса на природни 

ресурси, и като страна, която е външна граница на ЕС, Полското ротационно 

председателство определя „Сигурна Европа” с фокус селскостопанска политика, 

енергетика и отбрана. като инициатор на дневния ред Полша определя развитието 

на отношенията с източните съседи на ЕС. Като представител полският външен 

министър играе „подкрепяща” Върховния представител роля, а Ротационното 

председателство организира Среща на върха със страните от инициативата 

„Източно партньорство”, като подчертава многократно, че Председателството не 

представлява ЕС, а е просто домакин на срещата, защото за Полша като ротационен 

председател са по-важни политическите резултати, а именно – договаряне на 

Споразумение за асоцииране/Споразумение за създаване на зона за свободна и 

всеобхватна търговия между ЕС и Украйна.  

 Датското ротационно председателство се осъществява от „малка“ и „стара“ страна-

членка. Подобно на Швеция, водена от своята нордическа специфика, подкрепя 

повече процеса на разширяване, отколкото на задълбочаване на европейския 

интеграционен процес. Датското ротационно председателство, водено от своите 

национални специфики, акцентира върху развитието на „зелена“ икономика, 

основана на устойчивото използване на природни ресурси, върху климатичните 

промени и по политиките за сигурност и вътрешен ред, освен наследените от 

дневния ред, приоритети, свързвани с икономическото управление и 

възстановяване от икономическа и финансовата криза,  но дори и при тях успява да 

акцентира върху насърчаването на политики, които се основават на екологично 

съобразен икономически растеж.  

 Кипърското ротационно председателство се осъществява от „малка, и „нова“ 

страна-членка; характеризираща се с нисък профил на своя председателски мандат, 

силно зависим от съседната изпаднала в дългова криза Гърция. Кипърското 

ротационно председателство успява да определи политически приоритети, които не 

само отразяват наследения дневен ред и неизбежното икономическо управление, но 

и постига успех при преговорите за придвижването на споразумението за единния 

патент и постига споразумение сред държавите-членки за приемането на Единния 

надзорен механизъм. В ролята си на медиатор, Кипърското ротационно 

председателство полага значителни усилия за напредъка в преговорите по 
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Многогодишната финансова рамка, както и по отношение на Общата европейска 

система за убежище. В ролята си на посредник, Кипърското председателство 

постига уреждане на междуинституционалната криза между Европейския 

парламент и Съвета, във връзка с въпроса за Шенгенското пространство.  а също 

така акцентира върху устойчивото използване на морските ресурси, върху процеса 

на разширяване, върху необходимостта от защита на външните граници на ЕС 

от силния миграционен натиск.  

 Сътрудничеството между участничките в тройното председателство Полша-Дания-

Кипър се определя като положително, макар че все още не са установени 

регламентирани и стандартизирани практики за провеждане на подготовката на 

ротационния мандат. Експертите оценяват Кипърското, както и Датското 

ротационни председателствата, като изключително ефективни, въпреки че са силно 

нискобюджетни.  

 Ирландското ротационно председателство се осъществява също от „малка“, но и 

„стара“ държава-членка, нископрофилен характер на ротационния мандат, силна 

зависимост от наследения дневен ред; подчертаване на необходимостта от 

икономическо възстановяване, акцентиране върху развитието на дигитална 

икономика и създаване на условия за борба с младежката безработица. 

Ирландското ротационно председателство се характеризира с „административно-

легистлативен” характер, без амбиция и ресурси за иницииране на нови теми в 

европейския дневен ред. 

 Литовското ротационно председателство, макар да се осъществява от „малка“ и 

„нова“ страна-членка, със скромни ресурси, подобно на Полското председателство, 

успява да демонстрира активна подкрепяща роля. Литовското ротационно 

председателство очертава балансирани приоритети – икономическо възстановяване 

и управление на икономическите политики, енергийна сигурност и укрепване на 

отношения с източните съседи и др. и демонстрира успешно провеждане на 

председателския мандат. 

 Гръцкото ротационно председателство се осъществява от „малка“ страна-членка, с 

предходен председателски опит, със скромни ресурси и амбиции; подчертава 

национално съобразени приоритети на фона на наследени от дневния ред теми и 

приоритети.  

 Сътрудничеството между участничките в тройното председателство Ирландия-

Литва-Гърция изглежда добре координирано и безпроблемно. Наблюдава се 
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тенденция към осъществяването на скромни председателски мандати и както 

посочва полският изследовател Качински председателството на ЕС се превръща в 

председателство на Съвета, с което се подчертава тенденцията към провеждането 

на председателства, занимаващи се основно административно-законодателна 

дейност на Съвета, отколкото с инициирането на политически приоритети. 

 Анализът на председателските програми на следлисабонските ротационни 

председателства показва, че страните-членки в изпълнение на своите ротационни 

мандати се стремят да упражняват ролята на ефективни посредници в преговорния 

процес в ЕС, което анализаторите определят като „легислативно-административен“ 

характер на ротационните председателства, и нещо повече както посочва Пьотр 

Качински ротационното председателство вече не е „председателство на ЕС“, а 

„председателство на Съвета“.  

В края на изследването се потвърди и основната изследователска хипотеза, че с 

влизането в сила на Договора от Лисабон се отбелязва сериозен напредък по посока на 

преодоляване на дефицита на лидерство в ЕС, макар че новите възможности не са 

реализирани пълноценно в практиката и взаимодействието между европейските 

институции. 

 

3. Научни приноси на дисертационния труд 

 първо, проследена е многопластовата динамика на променящата се роля на 

Ротационното председателство на Съвета на ЕС в контекста на дефицита на 

лидерство в ЕС, както от гледна точка на теоретичния дебат, така и в рамките на 

функционирането на европейските институции.  

 второ, проследена е историческата еволюция на отделните председателски роли 

(администраторска, лидерска, посредническа и представителна) на Ротационното 

председателство на Съвета на ЕС/Съвета на министрите и чрез използването на 

класификационен критерий, отразяващ ключови институционални промени, е 

направена периодизация на институционалното развитие на Ротационното 

председателство.  

 трето, в дисертацията е направен сравнителен анализ на приоритетите на пред- и 

следлисабонските ротационни председателки и в частност възможността държавата-

членка да налага политически приоритети в изпълнение на Ротационния и мандат, 

както и на отношенията министър-председател на държавата-членка в изпълнение на 
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Ротационния мандат и на отношенията министър на външните работи на страната-

председател-Върховен представител по външните отношения и сигурността преди и 

след влизането в сила на Договора от Лисабон. 

 четвърто, установена е тенденция към засилваща се „квазинаднационалност“ на 

Ротационното председателство, вследствие, първо на Решенията на Европейския 

съвет от Севиля за изработването на съвместни председателски програми и 

приоритети във формат „тройно“ председателство, второ, на промените, с 

Лисабонския договор, които от една страна очертават „административно-

легислативния“ характер на след-лисабонските ротационни председателства, а от 

друга страна - чрез учредената международна правосубектност на ЕС прехвърлят 

ролята на външен представител от Ротационното председателства към Върховния 

председател по външните отношения и сигурността и Постоянния председател на 

Европейския съвет.  

 пето, в изследването е очертано специфичното място на групата на 

посткомунистическите държави-членки – Словения, Полша, Чехия, Унгария и 

Литва, поради това, че за тях ротационният мандат не само се определя като „тест“ 

за тяхната успешна европеизация, очертаваща завършването на трансформационния 

цикъл на фундаментални политически, икономически и социално-културни 

промени, но и поради това, че при определянето на своите приоритети, те изразяват 

специфични общо регионални интереси.  

 шесто, дисертационният труд дава препоръки за тематичния характер на 

приоритетите (завършване на разширяването по посока на страните от Западните 

Балкани, стратегия за Черноморския регион, развитието на външната енергийна 

политика на ЕС, дигитален дневен ред) на предстоящото българско ротационно 

председателство, отчитайки както необходимостта те да отговарят в най-пълна 

степен на националния интерес, така и необходимостта от проактивна европейска 

политика и засиленото сътрудничество с другите две страни-членки от тройното 

председателство – Великобритания и Естония.  



31 
 

 

4. Списък на публикациите по темата 

1. „Председателството на ЕС:  поуки за България“ за участие в докторантски семинар 

"Членството на България в ЕС като фактор за институционална промяна", ноември 

2011 г.  

2. „Променящата се роля на Председателството на ЕС – преди и след Договора от 

Лисабон“ – за участие в Лятна изследователска школа, май 2012 г.  

3. „Кой е „лидерът“ в ЕС? Мястото на Ротационното председателство в 

политическата система на ЕС – възможности и перспективи“, фев. 2013 г. Първи 

докторантски сборник в рамките на проекта „Интегрирана програма за обучение и 

подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ” 

Други публикации:  

1. Доклад „Разширяването на ЕС в ЮИЕ – край на процеса или процес без край“ за 

участие в ст. конференция „Балканите в ХХI в. – българският поглед“, март 2014 г. 

2. В съ-авторство - „Европейската външна политика към страните от БРИКС“, както и 

индивидуална публикация на тема „Интеграция в Латинска Америка и 

интеррегионализъм: Регионалните интеграционни общности в Латинска Америка и 

отношението им с Европейския съюз“ по проект „България в Европейската външна 

политика и политика за сигурност след 2014 г. – нови инструменти, повече 

възможности?,  ноември-декември 2013 г.  

 


