
1 

 

Рецензия 

на дисертационния труд на докторант 

Дафинка Георгиева Прокопова 

„Променящата се роля на Председателството на Съвета на ЕС и проблемът за 

дефицита на лидерство“ 

за присъждане на образователна и научна степен 

„Доктор“ по направление „Политология (Международни отношения)“ 

Научен ръководител:  доц. д-р Румяна Коларова 

Рецензент: проф. д-р Ингрид  Шикова 

 

1. Важност и актуалност на изследвания проблем  

Членството в Европейския съюз, осъществяването на интеграционните политики, 

участието в работата на институциите поставят многобройни и сложни предизвикателства 

пред всички държави членки. Сложността произтича от факта, че тези предивзикателсдтва 

са от разнообразно естество – икономически, финансови, управленски и т.н. Едно от тези 

предизвикателства е  осъществяване на ротационното председателство на Съвета. Всяка 

държава, на която предстои да поеме ротационно председателство, желае то да бъде 

успешно и оценено високо, поради което полага усилия за неговата подготовка и 

осъществяване.  Може би точно поради това една от главните цели на академичната 

литература в тази област е да  отговори на въпроса «Какво прави едно ротационно 

председателство добро и ефективно?» Макар и многобройни, академичните изследвания 

са съсредоточени предимно върху функциите на ротационното председателство и 

факторите, които влияят върху неговото успешно осъществяване. Следва да се подчертае, 

че изследавателите не са единодушни в своите анализи. Важността на проблема се засили 

и от дискусиите по отношение премахването на ротационното председателство, които се 

разгоряха  по време на подготовката на Лисабонския договор. След решението да се 
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запази ротационното председателство и едновременно с това да бъде създаден постът на 

председател на Европейския съвет може да се твърди, че във вътрешен план прилагането 

на Лисабонския договор все още не е довело до намирането на най-точните баланси и до 

премахване на съперничествата между институциите. В международен план също не е 

постигната пълна яснота за точните роли на всеки от новите европейски играчи.  Не 

трябва да се забравя, че “триото” председател на Европейския парламент, председател на 

Европейската комисия, председател на Европейския съвет на практика всъщност става 

“квартет”, след като добавим и ротационното председателство, което също има своя роля 

и влияние. В тази сложна институционална структура е необходимо да се изясни много 

точно ролята на всеки от играчите, за да се получи добро взаимодействие, а не излишно 

съперничество. Всичко това прави академичните изследвания на ротационното 

председателство важни и актуални.  

Тук не може да не бъде споменат и фактът, че на 1 юли 2018 г. България поема 

ротационното председателство на Съвета и, заедно с това, голямото предизвикателство да 

се утвърди не само като зрял и пълноценен член на Европейския съюз, но и да 

демонстрира лидерски, административни и организационни умения. В това отношение, 

всяко сериозно научно изследване на ротационното председателство е актуално и полезно, 

особено когато става дума за докторска дисертация. На практика това  най-малкото 

означава, че България разполага с още един експерт в тази област. 

Всичко това обуславя важността и актуалността на проблема, изследван в 

рецензираната дисертация. Мисля, че прочитът на предложения труд ни оставя без 

съмнения, че в него са анализирани важни, актуални и подходящи за докторантско 

изследване, въпроси.  

2.  Структура и съдържание на дисертационния труд 

Дисертационният труд на Дафинка Георгиева Прокопова е в общ  обем  от 246 

страници, и включва увод, шест глави, заключение, списък на съкращенията, 

библиография. Към дисертационния труд са приложени  справка за научни приноси и 

декларация за оригиналност.  
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Основна цел на дисертационния труд е  да се систематизира, обобщи и анализира 

променящата се роля на ротационното председателство в контекста на дефицита на 

лидерство в ЕС . Въз основа на анализа на променяващата се роля на ротационното 

председателство преди и след Лисабонския договор, докторант Прокопова проучва 

връзката на определянето на политически приоритети на ротационното председателство 

преди и след приемането на Договора от Лисабон с наличието на дефицит на лидерство.  

Дисертационното изследване защитава тезата, че успешните ротационни председателства 

след влизането в сила на Лисабонския договор са тези, които се определят като 

„нископрофилни“ и „административно-законодателни“, докато амбициите за налагане на 

приоритети, осъществявани от „високопрофилните“ председателства води до 

задълбочаване на лидерския дефицит в ЕС. 

В първа глава «Променящата се роля на Ротационното председателство” е 

проследена в исторически аспект динамиката на промените във функциите на 

председателството. Разгледани са четири основни функции на председателството и са 

очертани техните особености. Анализирани са факторите, които оказват влияние върху 

осъществяването на ротационното председателство, като е направен подробен преглед на  

различните академични изследвания и мнения по този въпрос.  Втората глава „Проблемът 

за дефицита на лидерство в ЕС“ има теоретичен характер и се опитва да  открои различни 

видове лидерства – структурно, интелектуално, символно, наднационално, 

междуправителствено. Трета глава „Оценка на ефективността на държавите членки като 

ротационен председател“ предлага модел за оценка на пред- и следлисабонските 

ротационни председателства  чрез отчитане на влиянието на редица фактори като: 

европеизацията на съответната държава членка, стабилността на управлението, наличието 

на политически консенсус или дестабилизация, наличието на изграден административен 

капацитет, възникването на външни за ЕС кризисни ситуации и др. Четвъртата, петата и 

шестата глави имат сходна структура - анализ на ротационни председателства преди и след 

влизането в сила на Лисабонския договор въз основа на предложения в трета глава 

факторен модел.  

Избраната структура на дисертацията е логична и чрез нея е направен аргументиран 

анализ. Положително е, че всяка глава завършва с обобщения и изводи.  Възможно би 
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било, обаче, анализите от трите последни глави да бъдат събрани в една обща глава, за да  

бъдат по-целенасочени, не се раздробява текста и да не се губи неговият баланс. 

(Например, пета глава за т.н. «преходни» председателства е само 27 стр.)  

3. Оценка на дисертационния труд  

Дисертационният труд отговаря на законовите изисквания – той е свидетелство, че 

авторът притежава задълбочени познания по темата,  познава теорията и академичната 

литература в изследваната област  и демонстрира способност за  анализи и обобщения. 

Тук могат да бъдат изброени достойнствата на труда: познаване на академичния дебат по 

изследваните въпроси, познаване на документите на европейско равнище, демонстрирани 

са умения за формулиране на изводи и обобщения, както и коректност при ползването на 

източниците. Със задоволство мога да констатирам, че бележките, които бях отправила 

към докторантката на вътрешната защита, са отчетени добросъвестно.  

Въпреки, че не споделям категоричността на тезата на докторант Прокопова, че 

успешните ротационни председателства след влизането в сила на Лисабонския договор са 

тези, които се определят като „нископрофилни“ и „административно-законодателни“, 

смятам, че тя е положила усилия да я защити с аргументи. Ролята на ротационното 

председателство е под влияние на разнообразни фактори, част от които влияят в посока на 

повишаване на тази роля, други – обратно, ограничават я и я поставят в институционална 

рамка.  Развитието на европейската интеграция променя естеството на председателството 

– все по-малко държавата, която осъществява председателството, може да поставя на 

преден план национални приоритети и интереси или да осъществява големи инициативи, 

особено ако те не отговарят на интересите и не са приемливи за мнозинството от 

останалите държави членки. Ротационното председателство изпълнява все повече ролята 

на пилот, който трябва спокойно и сигурно да отведе самолета по определения коридор до 

следващото летище. За да стане това на практика, се изискват нарастващи 

административни усилия. Но едновременно с това ротационното председателство може да 

играе съществена роля в интеграционния процес в зависимост от подхода, избран от 

съответна страна, от способността й да влияе, включително от предварителната 
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подготовка, от индивидуалните качества на хората от екипа, осъществяващ конкретните 

дейности, дори от амбициите и начините за тяхното постигане.  

4.Бележки 

Основната ми бележка към дисертационния труд е свързана с  по-ясното открояване на 

авторовото мнение. От една докторска дисертация се очаква аналитичността да се издигне 

до повече и по-смели авторови мнения, по-ясни позиции и по-избистрени авторови 

схващания по спорните въпроси. Приемам, че темата е сложна, но това не бива да прави 

автора свенлив по отношение на изразяване на собствено  мнение и подлагане на критика 

на твърденията в разглежданите публикации.  

 Имам и някои конкретни бележки, които в името на точността следва да бъдат 

споменати: 

От периодизацията на ротационните председателства, която се предлага в първа глава 

не става съвсем ясно какви точно са критериите, за да бъдат обособени трите посочени 

периода. Не е ясно дали първият период продължава до 1999г.или до 2002. След това се 

използва други периодизации – предлисабонски и следлисабонски председателства, а в 

последните три глави периодизацията е предлисабонски, преходни и следлисабонски 

председателства. В същност тези, които докторант Прокопова нарича преходни 

председателства се осъществяват след влизането в сила на Лисабонския договор и в същност 

са следлисабонски. Както вече посочих, дисертацията би спечелила, ако анализите от  

последните три глави са събрани в една обща глава.  

Очаквах много повече от заключението на дисертационния труд. Опитът да се направят 

някакви препоръки по отношение на бъдещите председателства – на Словакия и България не е 

особено успешен. Текстът за България е една страница и съдържа твърде общи фрази, от типа 

«завършване на политиката на разширяване към региона на Западните Балкани». Приемам, 

обаче, че дисертационният труд няма за задача да обхване въпроси, свързани с подготовката 

на България за ротационното председателство, поради което тази бележка не намалява 

постигнатите резултати.   
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На места в дисертацията има неясноти и недостатъчно прецизно изразени мисли – като 

пример мога да посоча стр. 29 последен параграф относно ролята на председателството.  

 

4.Език, стил, техническо оформление, библиография 

Докторант Прокопова има добър език и научен стил, прецизна е по отношение на 

терминологията. Дисертацията е оформена добре, но има  и редица пропуски по отношение на 

технически грешки. Библиографията   съдържа 154 източника, които са използвани 

добросъвестно в дисертацията.  Очевидно е, че след вътрешната защита е направен 

окончателен редакционен прочит, който е допринесъл за подобряване на цялостното звучене 

на труда и за неговата актуализация.   

5. Приноси 

 Споделям приносите, посочени от докторант Прокопова в автореферата. Оценявам 

нейните усилия да проследи и анализира променящата се роля на ротационното 

председателство на Съвета и нейните различни проявления. Докторант Прокопова е 

направила интересен сравнителен анализ на приоритетите на пред- и следлисабонските 

ротационни председателства. Не мога да приема само посочения шести принос – 

препоръките към България,  тъй като текстът за България в заключението е съвсем кратък, 

без да произтича логично от изследването – не е обосновано защо точно това трябва да са 

приоритетите на българското председателство.     

6.  Въпроси  

Бих искала да поставя два въпроса, на които докторант Прокопова да отговори по 

време на защитата: 

1.Какви изводи, поуки и препоръки произтичат от нейното дисертационно 

изследване за ротационното председателство, което България трябва да осъществи през 

2018г.? 
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2. В светлината на нейните проучвания как оценява досегашната подготовка на 

България за предстоящото ротационно председателство?   

7. Изводи 

Обобщавайки казаното дотук бих искала да представя накратко моите цялостни 

впечатления от дисертационния труд:  

Темата на дисертационния труд е значима и много актуална; проблемът за ролята 

на ротационните председателства не  е достатъчно изследван в България, поради което 

дисертационният труд има принос за осветляване на тази материя и е част от  академична 

дискусия по променящата се роля на ротационното председателство и дефицита на 

лидерство. Изследването е на добро общо равнище. Въпреки, че не споделям някои от 

тезите на автора, приемам аргументацията за тяхната защита.  Дисертационният труд   

показва добра научна осведоменост и информационна култура на  автора по темата и 

способност за анализи и обобщения. Структурата на дисертацията е сравнително добра, 

изложението е логично, езикът е точен, правилно се използва специфичната 

терминология. Докторант Прокопова има пет научни публикации, три от които са по 

темата на дисертацията.  Въпреки отправените бележки и слабостите,  които традиционно 

са характерни за началните стъпки в научните изследвания, докторант Прокопова  се е 

справила успешно с разработването на докторската дисертация. Насърчавам я да 

продължи  своите творчески търсения и изследвания, посветени на ротационното 

председателство, които убедена съм, ще бъдат и практически полезни за подготовката на 

България за осъществяване на тази отговорна задача.   

 

8. Заключение 

Въз основа на цялостната положителна оценка и посочените достойнства на 

дисертационния труд   подкрепям присъждането на образователна и научна степен 

“доктор” на Дафинка Георгиева Прокопова . 

06. 05. 2015 г.      Рецензент:  проф. д-р Ингрид Шикова 
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