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ОТЗИВ 

за докторската дисертация „Променящата се роля на Председателството на 

Съвета на ЕС и проблемът за дефицита на лидерство“ 

на Дафинка Георгиева Прокопова 

за придобиване на образователна и научна степен доктор за проф. направление 

Политология (Международни отношения) 

от доц. д-р Анна Кръстева, Нов български университет 

 

Институционалната логика на ЕС отрежда на България през 2018 г. да поеме 

ротационното председателство - значителна европейска отговорност, която изисква 

многостранна подготовка в различни направления: стратегическо - да се дефинира 

визията за типа председателстване, което страната ни ще си постави за цел да 

реализира, политическо - координараност, както и  континуитет и приемственост 

между българските институции и правителства, подготвящи председателството; 

експертно - задълбочено разбиране целите,  задачите, същността, подходите към 

ротационните председателства, както и информация и анализ на натрупания опит в 

реализацията на пред- и след-Лисабонските предизвикателства. Настоящият 

дисертационен труд е написан в отлично преценена политическа и институционална 

темпоралност.  

Дисертационният труд отговаря на формалните изисквания за присъждане на 

степента доктор по политология (международни отношения):  246 стр., солидна 

библиография от 154 заглавия на български , английски, немски, и руски езици. 

Сред множественото достойнства на изследването бих откроила основните: 

- Амбицията изследването да даде своя принос към голямото предизвикателство 

на запълване на информационен дефицит и натрупване на експертиза в 

изключително актуалната тема за ротационните председателства.  

- Ясно формулиране на целта и задачите на изследването. Хипотезата е интересна 

и смела, защото е формулирана парадоксално: успешни са неамбициозните, 

нископрофилни председателства, докато високопрофилните задълбочават 

лидерския дефицит. Аргументирането на тази централна и предизвикателна теза 

е препоръчително да заеме подобаващо място и на защитата. 

-  
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- В духа на високите стандарти за оценка на публичните политики ротационните 

председателства са анализирани през призмата на ефективността. Самата 

ефективност е разбрана балансирано като фино равновесие между ролята на 

медиатор по значими политически теми от общоевропейски интерес, от една 

страна, и определянето на политическите приоритети на европейския дневен ред 

в съответствие с националните интереси, от друга.  

- Висока информационна и аналитична стойност имат анализите на изследваните 

случаи на ротационни председателства, както и обобщените изводи на пред- и 

следлисабонските председателства. ‘Отвръзването’ на ефективността от 

бюджета - “Кипърското и Датското председателство да изключително 

ефективни, макар да са нискобюджетни” - е едно от интересните наблюдения с 

висока приложна стойност. 

Няма изследване, което да не предизвиква въпроси и критични коментари: 

Авторката подчертава, че анализът изисква ‘комплексен интердисциплинарен 

подход’.  Самото изследване е разположено в теоретичното поле на европеистиката 

и политологията, подходите и методите са също от техния арсенал - исторически 

институционализъм, качествен анализ на политически документи и други дискурси, 

т.н. Те са напълно адекватна теоретична и методологическа основа на изследването, 

но не подкрепят твърдението за интердисциплинарност. 

Изследването би спечелило теоретична плътност, ако първата глава не беше 

историческа за динамиката и периодизацията на ротационното председателство, а 

теоретична - за мястото на тази проблематика в по-широкото поле на 

европеистиката, за връзката на конкретната тема с големите въпроси, които си 

поставят европейските изследвания, както и за значението на изследването на 

ротационните председателства за обновяването и развитието на европеистиката 

като цяло.   

Бих отправила и два въпроса към докторантката, чиято аргументация би 

допринесла за качеството на защитата: 

1. Как конкретно се разбира европеизацията на политическата система на 

страната председател като предпоставка за политически стабилност? Бих посочила 

парадоксален пример: популистките и евроскептични партии в Източна Европа биха 

могли да се интерпретират като израз на европеизацията на пост-комунистическата 

партийна система, но те не създават благоприятна среда за разгръщане на силно и 

ефикасно председателство.  
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2. Дигитален дневен ред е една от препоръките, които авторката отправя към 

приоритетите на предстоящото българско ротационно председателство. Тя отговаря 

на двата критерия, формулирани в дисертацията: националния интерес, както и 

необходимостта от проактивна европейска политика. Въпросът ми е свързан с 

националния контекст на формулирането на този приоритет: доколко убедително би 

звучала България, промотирайки динамизириране на европейската дигитална 

политика при неефикасността от реализиране на национален дигитален дневен ред. 

Електронното управление  у нас си остава дискурс от предизборни програми, който 

не успява да се утвърди в убедителна управленска практика. България не е Естония 

и не е модел, нито дори пример за ефективна дигитална политика.   

Списъкът с приносите е ясно артикулиран. Първите три имат по-скоро 

дескриптивен отколкото приносен характер и и било по-добре да се обединят. Сред 

приносите бих откроила три най-значими: 

-сравнителният анализ на пред- и след-лисабонските ротационни 

председатлества, липсата на един най-добър модел, експериментиране на 

разнообразни подходи и очертаване факторите за успех и ефикасност. 

- анализът на ротационните председателства на пост-комунистическите страни 

като релевантна база за сравнение при формулиране профила - скромен или 

амбициозен - на предстоящото българско председателство. 

-формулирането на препоръки към приоритетите на предстоящото българско 

ротационно председателство. Някои биха могли да се прецизират или формулират, 

но това е един от най-интересните приложни резултати. 

Дори и обобщени и преформулирани, приносите  са напълно достатъчни за 

докторска степен. 

Резултатите от изследването вече са апробирани в българската академичната 

общност чрез доклади на форуми за млади изследователи, участия в проекти и 

публикации. 

В заключение бих обобщила, че Дафинка Пропопова представя докторат по 

актуална тема с безспорна информационна и аналитична стойност и научно-

приложни резултати, отговарящи на всички изисквания за докторска степен по 

Политология (Международни отношения). С убеденост гласувам за нейното 

присъждане, 

 

Доц. д-р Анна Кръстева 


