
СТАНОВИЩЕ 

за дисертационния труд на Гергана Георгиева Радойкова 

„ Дефицитът на отчетност в изпълнителната власт на 

Европейския съюз след влизането в сила на  

Договора от Лисабон“ 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 

от доц. д-р Теодора Иванова Калейнска, 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Философски факултет, катедра 

„Политология, социология и културология”  

 

Дисертационният труд на Гергана Георгиева Радойкова има като 

основна задача анализирането на дефицита на отчетност и нейната 

динамика на титулярите на изпълнителната власт на европейско ниво и на 

ниво държави-членки след влизането в сила на Договора от Лисабон. 

Темата на представената дисертационна работа, безспорно е актуална и 

относително малко изследвана, дава нов прочит на демократичната 

отчетност след влизането в сила на последния ревизионен договор от 

Лисабон. 

В обем от 204 страници, в увод, три големи глави и заключение, 

Радойкова представя проблема и своя анализ към него. Богата 

библиография съпътства осъществяването на тази цел – близо 200 

заглавия, преобладаващото мнозинство на английски език; официалните 

европейски и национални документи; с които докторатката борави 

балансирано и критично, в разумен баланс са представени история и 

факти, като акуратно и много добре е работено с използваните източници. 

Радойкова изполва широк спектър от инструменти и подходи за проверка 

на формулираните хипотези – от качествени и количествени методи на 

анализ, исторически институционализъм, интердисциплинарен анализ и 



др. 

Работата си Гергана Радойкова построява в три основни глави. В 

първа глава  Радойкова поставя концептуалната рамка на анализа, като 

представя демократичната отчетност в контекста на европейската 

интеграция, направен е преглед на съществуващите теории. Задълбочено е 

представен академичния дебат на същността и обхвата на понятието 

отчетност и демократична отчетност, разгледани са значим брой авторови 

тези за демократичната отчетност, както и различните виждания съобразно 

териториалната принадлежност /континентална Европа, Америка, 

британския дебат/. Авторът обосновава и своето изходно определение за 

същността и обхвата на демократичната отчетност, за нейните елементи, за 

нейните видове. Добрата изходна база позволяват на Радойкова да 

анализира внимателно възникването и еволюцията на механизмите на 

демократичната отчетност на основата на  проследяване на развитието на 

Европейския Парламент и Европейската комисия, в контекста на дебата за 

„дефицит на демокрация“ в Европейския съюз както и да анализира 

отчетливо отделните критерии, които определят дефицита на отчетност. 

Гергана Радойкова показва, че систематично е овладяла политическата 

система на ЕС, познава добре основните дебати за европейската 

интеграция, следва стройна логическа последователност в разглеждането 

на ефективното функциониране на демократичните институции.  

Направеният теоретичен анализ позволява изследването да премине 

логично в разгледането на новата уредба на изпълнителната власт на ЕС 

след влизането в сила на Договора от Лисабон, с акцент върху анализиране 

на дефицита на отчетност, на което докторантката е посветила втора глава 

от своята работа.  Основна теза на докторантката е, че Договорът от 

Лисабон завършва цялостния цикъл на прехвърляне на изпълнителни 

правомощия от Съвета към Комисията, като в същото време тя твърди, че 

„наличието или отсъствието на дефицит на отчетност в много от своите 



аспекти е породено... от твърде усложнената схема на изпълнителната 

власт на общоевропейско ниво, от сложния процес на вземане на решения, 

както и от управлението на много нива ( multilevel governance)“. Тази 

изходна теза позволява на Радойкова да разгледа еволюцията на 

изпълнителната власт в ЕС ( Учредителни договори, ЕЕА, Договорът от 

Маастрихт, от Ница, Лисабонския договор), ясно анализирайки това 

развитие извън класическата рамка на разделение на властите в 

националната държава и заключавайки, че „упражняването на правомощия 

в областта на изпълнителната власт изгражда сложен лабиринт от влияния, 

зависимости и взаимодействия на различни управленски нива“. Специален 

предмет на анализ е работата на Европейската комисия в нейното развитие, 

институционализиране, структуриране, функционални характеристики и 

управленски модели. Докторантката е разгледала широк спектър от 

примери за работата на ЕК ( Комисията Проди, Бяла книга относно 

европейското управление и др.), което й позволява да изведе 

иновационните моменти на отчетността на изпълнителната власт след 

влизането в сила на Лисабонския договор (засилена политическа 

отчетност, административна и финансова отчетност, управленска 

отчетност, публична отчетност). На задълбочен анализ е подложена и 

работата на Съвета на ЕС, на ротационното председателство, на 

изпълнителните агенции на ЕС, най-вече в контекста на дефицита на 

отчетност.  

Третата, последна глава на дисертационния труд на Гергана 

Радойкова е много добре структурирана, с ясно изразен практико-

приложен принос и значими вътрешни логически връзки и отнасяния. 

Логично и балансирано, чрез предложеното емпирично изследване на 

степента на публична отчетност на Европейския съвет пред европейските и 

националните парламентарни представители по въпросите на 

конституционното развитие на Европейския съюз, Радойкова търси 



доказване на хипотезата си, че съществува значима промяна в динамиката 

на дефицита на отчетност на титулярите на изпълнителната власт на 

европейско ниво както и на ниво държави-членки след влизането в сила на 

Договора от Лисабон. Фокусирането върху учредителните договори в 

унисон с повишените очаквания на гражданите към ефективността и 

адекватността на действията на Европейския съюз и предложеният анализ 

на промените след Лисабон в контекста на разгледаните четири казуси са 

позволили на Гергана Радойкова да направи стойностен и интересен 

анализ и изводи относно перспективите за преодоляване на дефицита на 

отчетност в Европейския съвет. Интересен е както анализът, така и изводът 

на Радойкова, че всички нововъведения на Договора от Лисабон създават 

нови ясни алтернативи за подобряването на качеството на отчетност на 

националните парламенти и на Европейския Парламент; динамиката 

дефицит на отчетност – слаби мерки и пр. Зараждането на нови 

хоризонтални, диагонални, професионално-експертни и мрежови форми на 

отчетност и тяхната динамика позволява на Радойкова да направи извода 

за засилване на тенденцията за преодоляване на дефицита на отчетност в 

условията на нововъведенията на ревизионния договор от Лисабон.  

В дисертационния си труд Гергана Радойкова е събрала и 

анализирала значителна по обем информация, която подпомага 

доказването на първоначално изградените основна изследователска 

хипотеза и съпътстващи я под-хипотези. Боравенето и анализирането на 

богатата информация и илюстрирането й с факти, позволяват да отличим 

практико-приложно измерение и принос на предложената дисертационна 

работа. Авторката е направила успешен опит да изведе собствени 

определения, макар че остава усещането за широк кръг цитирания, които в 

някои части на текста стоят самоцелно. Разбира се, подобно търсене на 

максимална широта, както и на места усещането за повтаряемост, е 

типична за младите автори и в никакъв случай не намалява стойността на 



предложената дисертационна работа. Работата се отличава с добър език, 

има добро общо качество. Забележителният обем автори и цитирания са 

подчинени на общото изследване, използвани са коректно и акуратно в 

текста.  

Предложеният дисертационен труд от Гергана Георгиева Радойкова 

отговаря на изискванията на чл.6, ал.3 от Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и на чл.27 от Правилника за 

прилагането му. Дисертацията на Радойкова е богата на проблеми и теми; 

очертани и изпълнени са ясни изследователски задачи; демонстрирана е 

способност за критичен прочит, задълбочен и аргументиран анализ  и 

самостоятелно мислене; има теоретичен и практически принос.  

В качеството ми на член на научното жури давам положителна 

оценка на дисертационния труд на Гергана Георгиева Радойкова за 

присъждането на образователна и научна степен „доктор“.  

 

09.04. 2014г.                       

                                                           Доц. д-р Теодора Калейнска 

 


