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РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р Добрин Канев 

 

на дисертацията на Гергана Георгиева Радойкова 

на тема “Дефицитът на отчетност в изпълнителната 

власт на Европейския съюз след влизане в сила на Договора от 

Лисабон” 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор” 
 

 

Едва ли някой може да се съмнява, че проблемът, на който дисертантката 

Гергана Радойчева е посветила изследването си – дефицита на отчетност в 

изпълнителната власт на Европейския съюз след влизане в сила на 

Договора от Лисабон - засяга чувствителен нерв на променящия се през 

последните години Европейски съюз. Все по-очевиден става нарастващият 

дефицит на легитимност на Съюза, а една от съществените причини в това 

отношение е убеждението на голяма част от европейските граждани, че 

решения с изключителна значимост се вземат, без да са съпроводени с 

достатъчна отчетност и с възможности за контрол. От една страна, 

Договорът от Лисабон сякаш дава повече права на Европейския парламент 

и на националните парламенти да изискват отчетност и да упражняват 

контрол над решенията и действията на изпълнителните институции. От 

друга страна обаче, особено в условията на кризата след 2008 г., 

наблюдаваме тенденция на изместване на центъра на властта при вземане 

на ключови решения към правителствените и държавни ръководители. 

Нещо повече, налага се като обичайна практика правителствени лидери на 

по-големите страни на ЕС да инициират важни решения и дори промени в 

договорите. Да не споменаваме дейността на такива, лишени от 

демократична легитимност, органи като т. нар. „тройка“. В същото време и 

двата „стълба“ на легитимност на Съюза – Европейския парламент и 

националните парламенти, занимавайки се повече с проблеми на 

европейското законодателство, в много малка степен използват 

възможностите за демократична отчетност и контрол върху решенията на 

„изпълнителната власт“. 

На този фон изпъква безспорната и актуалност, и значимост на темата на 

дисертационния труд, насочена към изясняване на въпроса за пътищата за 



2 
 

отчетност, но най-вече за „дефицита на отчетност“ в ЕС, за неговите 

измерения, причини и възможности за преодоляване. Тук мога да изразя 

съгласие и с твърдението на дисертантката, че тази тема като цяло е стояла 

и продължава да стои встрани от изследователския интерес на повечето 

български автори в тази научна област, а и в рамките на други страни 

интересът набира скорост от сравнително неотдавна. В този смисъл трудът 

на Гергана Радойкова би могъл да допринесе за запълване на едно важно 

поле в може би една от най-слабо „осветените“ сфери на функциониране 

на политическата система на ЕС. 

Всъщност още сега е моментът да се откажа от условното наклонение, тъй 

като авторката по много убедителен начин се е справила с трудната си 

изследователска задача. 

Дисертацията притежава всички характеристики на сериозен и задълбочен 

научен труд. На първо място, пределно ясно и прецизно са формулирани 

целта, задачите и произтичащите от тях хипотези на изследването, на 

чието последователно доказване е подчинено цялото изложение. Целта се 

свежда до разкриване на състоянието на демократичната отчетност в 

Съюза и по-специално до откриване на обяснения за продължаващия 

„дефицит на отчетност“ и в променения след Лисабон Европейски съюз. 

От тази гледна точка логично поставени са и по-конкретните 

изследователски задачи: първо, предварително изясняване на ключови за 

темата концепции и понятия, разграничаването им спрямо други близки 

термини и обосновка на собствения избор в това отношение; второ, 

представяне на актуалната („след-лисабонска“) картина на демократичната 

отчетност с поглед към различните титуляри на изпълнителната власт; 

трето, специален акцент върху Европейския съвет поради важните 

промени в тази институция; четвърто, подробен анализ на нормите и 

практиките при осъществяване на демократичната отчетност, при това от 

двете гледни точки – от една страна, отчетност на Европейския съвет пред 

Европейския парламент, от друга страна, отчетност на членове на 

Европейския съвет пред съответните национални парламенти (конкретно 

за българския министър-председател и Народното събрание). 

Структурата на работата с нейните три глави стриктно следва посоката на 

решаването на тези задачи, за да може в края да се даде обоснован отговор 

на поставената хипотеза, а именно – Договорът от Лисабон създава повече 

възможности за преодоляване на „дефицита на отчетност“, но те в голяма 
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степен остават нереализирани в практическото взаимодействие между 

европейските институции. 

За да стигне до този отговор, Гергана Радойкова е стъпила на богата 

източникова база. Тя се е запознала детайлно и е осмислила критично 

голям обем научна литература. Очевидно е, че отлично познава основната 

вторична литература не само по своята тема (където е изучила наистина 

всичко най-важно като автори и произведения), но и по широката тема на 

развитие и функциониране на Европейския съюз. Това й е дало 

възможност не само да синтезира важни идеи в тематичната област, но и 

да изведе подходящите за изследването си теоретични подходи и 

дефиниции, както и да развие по различните проблеми многопластова 

аргументация, необходима поради наличието на принципно различни 

концепции както за природата на ЕС, така и за „дефицитите“ на 

демокрация и на отчетност.  

По отношение на първичните източници Радойкова също се е опряла на 

широк спектър документи, които са съществени за изследвания проблем – 

от учредителните договори през актове и документи на европейските и 

българските институции до стенограми от заседания на Европейския съвет, 

на Европейския парламент и на Народното събрание. При това всеки, 

който се запознае с дисертацията, може да се убеди, че нито едно от 

посочените в обширната библиография заглавия не е поставено за 

„украса“, а е част от положения изследователски труд. 

Тук трябва да се добави и един важен за оценката на дисертацията елемент 

– качествените изследвания, осъществени от самата авторка. Става дума за 

дълбочинни интервюта на две равнища – на едното са включени политици, 

български представители в Европейския парламент, на другото - експерти, 

участващи в различни фази на процеса на изработване на българските 

позиции за заседания на Съвета на ЕС и Европейския съвет. Тази част от 

работата внася допълнителна светлина върху конкретните мотиви и оценки 

от реални участници в процесите на реализация или не-реализация на 

демократичната отчетност и може да се определи като допълнителен 

специфичен принос на авторката. 

По принцип и методологията, която е предпочела Гергана Радойкова, дава 

възможност за солидно научно изследване. С помощта на предпочетения 

исторически институционализъм по-надеждно се проследяват както 
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формирането и промените в институциите (по-специално на 

изпълнителната власт), така и взаимодействията между тях, без което няма 

как да се стигне до проблема за отчетността в сложното и специфично поле 

на изследване. Не само, че самата функционираща на различни равнища 

политическа система на ЕС е трудна за анализ, но и след влизането в сила 

на Договора от Лисабон тя придобива нов вид, не на последно място и по 

отношение на изпълнителната власт. Като използва този метод Радойкова 

успешно е представила както мястото и ролята на настоящите „титуляри на 

изпълнителната власт“ (Европейската комисия, Съвета на министрите, 

изпълнителните агенции и най-вече Европейския съвет и неговия 

председател), така и отношенията между тях. 

Изследването на „отчетността в действие“, на реалните политически 

действия изисква преминаване към емпирично качествено изследване, 

което води до допълване на методологията и достигане до една допустима 

и полезна интердисциплинарност. В това отношение тя създава добре 

обоснован теоретичен модел, чрез който да реши важната за изследването 

й двойна задача – първо, отчетността на ниво европейски институции чрез 

взаимодействието между Европейския парламент, от една страна, и 

ротационното председателство + постоянния председател, от друга; второ, 

на ниво национална държава чрез отношението министър-председател – 

парламент в България. С негова помощ се разглеждат пет казуса (сред тях 

Договора от Лисабон, Пакта Евро плюс, създаване на Европейски банков 

съюз), които са сполучливо подбрани с оглед значимостта на проблемите, 

поставени на обсъждане и решение, както и с оглед на приложимостта им 

при двата различни начина и равнища на контрол. Така се потвърждава 

една от хипотезите за наличие на различна ефективност на контрола на 

европейско и на национално ниво. Същевременно ясно се открояват и 

недостатъците на отчетността и евентуалните последици от нея и в двата 

случая. По този начин авторката успешно е довела своя задълбочен 

институционалистки анализ до проверката на политическата практика. 

Струва ми се обаче, че все още е рано да се твърди, че „от гледна точка на 

демократичната перспектива практиките по предоставяне и търсене на 

отчетност, както в Народното събрание на България, така и в Европейския 

парламент, са по-скоро обнадеждаващи“, както го прави авторката на с. 

199. Тя вероятно е права от перспективата на сравнение с миналото. Но 

твърде много остават изходите за избягване на отчетност или за 
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превръщането й в чисто формален акт без последици, дори и т. нар. „меки 

санкции“. 

Макар че несъмнено Лисабонският договор предоставя нови възможности 

на националните парламенти, но на практика, най-малкото поради 

спецификата на „кабинетното управление“, както и поради липса на 

експертен капацитет, те все още са далеч от това да бъдат пълноценни 

форуми за отчетност. Същото се отнася и за Европейския парламент, 

въпреки принципното засилване на неговата институционална позиция 

след Лисабон. 

Разбира се, става дума не толкова за критика, доколкото тези феномени не 

са отминати от авторката, а за призив за по-комплексни оценки на една 

изключително динамична среда, на процеси, протичащи на много равнища 

и с много действащи лица, при това, през последните години развиващи се 

в условията на криза, когато често се търсят по-бързи начини за решения, 

които обикновено ни отдалечават от заложения в представителната 

демокрация принцип на отчетност. 

Бих си позволил и да препоръчам на дисертантката, която с този труд 

наистина е достигнала високо равнище на научно изследване, в 

следващите си стъпки да последва собствения си извод в заключението (с. 

203) като навлезе по-навътре в сложните проблеми, свързани с дефицита 

на демократичност и на отчетност в ЕС, произтичащи от самата концепция 

и практика на multi-level governance, която придава други измерения и на 

парламентарната институция и на свързаните с традиционното разбиране 

на демокрацията средства на контрол на изпълнителната власт. 

В заключение, още веднъж бих искал да подчертая, че представената за 

защита докторска дисертация е труд с несъмнени научни качества, с който 

докторантката успешно е осъществила комплексно и задълбочено 

изследване на една както сложна, така и значима и актуална тема. Той има 

своя собствен принос за разширяване и задълбочаване на познанията ни за 

функционирането на политическата система на Европейския съюз в аспект, 

който поради своята важност ще продължи да занимава изследователите и 

в бъдеще. 
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Това ми дава всички основания да подкрепя категорично присъждането на 

образователната и научна степен „доктор” на Гергана Радойкова. 

 

София, 10 април 2014 г. 

 

доц. д-р Добрин Канев 

 


