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1. Обща характеристика на дисертационния труд 
 

 Актуалност на  изследвания проблем 

Темата за демократичната отчетност на изпълнителната власт на Европейския съюз е 

сред относително по-слабо изследваните области в политологията. Това се дължи на 

няколко причини. На първо място, липсва достатъчно яснота относно смисъла, 

съдържанието и обхвата на термина „отчетност“, като понякога под съмнение се поставя 

дори самото му съществуване. Второ, през годините вниманието на изследователите се 

концентрира преобладаващо върху законодателните процедури на ниво Европейски 

съюз, което е за сметка на по-задълбочения анализ на спецификите на изпълнителните 

правомощия на Общността. Трето, отчетността и възникващите дефицити най-често се 

анализират в контекста на цялостния дебат за „дефицита на демокрация“ в Европейския 

съюз, който става особено актуален от началото на 90-те години на миналия век. Твърде 

малко са авторите в европейски мащаб, които фокусират своето внимание конкретно 

върху демократичната отчетност и съответно пораждащите се дефицити. 

Отчетността (accountability) по презумпция се възприема като задължителна, 

положителна характеристика на всяка една нормално функционираща демократична 

система. В контекста на сложната и многопластова конструкция на Европейския съюз 

демократичната отчетност добива свои собствени специфики, пречупена през призмата 

на структурата, функционирането и взаимодействието между институциите на 

Европейския съюз, както и във връзка с т.нар. „управление на много нива“. С влизането 

в сила на Договора от Лисабон, увеличаването на правомощията на Европейския 

парламент, институционализирането на Европейския съвет и изграждането на нова 

уредба на изпълнителната власт, темата за демократичната отчетност се превръща в 

особено важна и актуална. 

Темата за дефицитът на отчетност в изпълнителната власт на ЕС след влизането в сила 

на Договора от Лисабон до този момент не е била обект на самостоятелни научни 

изследвания в България. В същото време, в качеството си на пълноправен член на 

Европейския съюз България вече седем години участва в цялостния процес на вземане 

на решения на общоевропейско ниво. В тази връзка темата за отчетността на българските 

представители в европейските институции, (по конкретно в Европейския съвет)  пред 
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българския законодателен орган (Народното събрание на Република България) е 

интересен аспект за изследване на практиките, свързани с отчитането и изискването на 

отчетност, който представлява един от акцентите на дисертационния труд.  

Цел на дисертацията.  Формиране на изследователски задачи.  

Основната цел на дисертационния труд е да проследи и анализира в дълбочина 

динамиката на развитието на демократичната отчетност и причините за пораждането на 

дефицит на отчетност в изпълнителната власт на ЕС след влизането в сила на Договора 

от Лисабон, в условията на променящия се институционален баланс на европейското 

обединение. Тази цел се осъществява чрез изпълнението на четири основни задачи.  

Първата задача на автора е да направи критичен прочит и опит за систематизиране на 

различните тълкувания и дефиниции, както на понятието „отчетност“ така и на 

понятието „дефицит на отчетност“. Динамиката на академичния и политически дебат по 

темата е разгледана през призмата на различните визии за природата и същността на 

Европейския съюз, а видовете отчетност са класифицирани на базата на разнородни 

критерии.  

Втората задача е да се разгледа и анализира състоянието на демократичната отчетност 

в разнородната картина на дейността на титулярите на изпълнителната власт на ЕС в 

качеството им на изпълнители, както и взаимодействието им с форума-упълномощител 

в лицето на Европейския парламент, в контекста на промените след влизането в сила на 

Договора от Лисабон.  

Третата задача на дисертационния труд, разгледана в първата част от третата глава на 

изследването, е да „хвърли светлина“ върху работата на Европейския съвет, през 

призмата на новия му статут, както и от гледна точка на въвеждането на поста постоянен 

председател на институцията. Дава се оценка на приноса на Европейския съвет, както за 

преодоляването на дефицита на отчетност на ниво ЕС, така и ролята му на фактор, който 

работи за подобряване на диалога и взаимодействието между европейските институции. 

Четвъртата задача на изследването е да проучи практиките на отчитане и изискване на 

отчетност от Европейския съвет. За изпълнението на тази задача Европейският съвет е 
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анализиран двустранно – като колективен орган, предоставящ отчетност пред 

Европейския парламент и като „индивидуален“ орган – на ниво държавни и 

правителствени ръководители, от които се изисква отчетност от страна на 

законодателните органи на съответните национални държави. Прави се оценка както на 

нормативната база, така и на съществуващите практики. По отношение на отчетността 

на Европейският съвет на ниво държава-членка авторът избира да анализира 

взаимодействието между българския министър-председател и Народното събрание на 

Република България. 

Основната изследователска хипотеза на дисертационния труд е, че Договорът от 

Лисабон е важна стъпка напред по посока на преодоляването на дефицита на отчетност 

в изпълнителната власт на Европейския съюз, но на този етап новите възможности не са 

достатъчно ефективно реализирани в практическото взаимодействие между 

европейските институции.  

Методи за изследване 

Водещият изследователски подход, който авторът използва за изпълнение на 

поставените задачи,  е историческият институционализъм, защото той позволява да се 

проследят в дълбочина основните линии на изграждането на изпълнителната власт на 

ЕС, както и взаимодействието между европейските институции, което поражда дефицит 

или съответно – „пренасищане“ с отчетност. Този метод се прилага от гледна точка на 

разбирането за пост-национален конституционализъм. 

Използването на елементи на интердисциплинарен научен анализ има съществена  

добавена стойност за изпълнението на изследователските задачи. Сложният характер на 

институционалната динамика на процедурите за отчитане и изискване на отчетност и 

институционалното взаимодействие на много нива изисква използването на прецизно 

подбран изследователски инструментариум, който е съобразен със спецификата на 

предмета на изследването. 

В дисертационния труд са използвани качествени и количествени методи на анализ, като 

формулирането на хипотезите и тяхната проверка се извършва чрез анализ на три нива: 
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 Анализ на официални документи – учредителни договори на Европейския съюз, 

документи на европейските институции, законови и подзаконови нормативни 

актове на Република България. 

 Анализ на стенограми – от заседания на Европейския парламент, Европейския 

съвет, Народно събрание на РБ. 

 Дълбочинни интервюта – те се провеждат на две нива - на ниво български 

представители в Европейския парламент и на ниво експерти, участващи в 

различни фази на процеса на изработване на българските позиции за заседания на 

Съвета на ЕС и Европейския съвет. 

2. Структура и кратко изложение на дисертацията   
 

2.1 Съдържание 

Увод............................................................................................................................................5 

ГЛАВА I.  

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА АНАЛИЗА – ДЕМОКРАТИЧНАТА ОТЧЕТНОСТ В 
КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ. ВЪЗНИКВАНЕ НА 
ДЕФИЦИТ НА ОТЧЕТНОСТ.  

1. Динамика на академичния дебат относно същността и обхвата на понятието  
„отчетност“ ………………………………………………………….........................10 
 

2. Демократичната отчетност -  фактор за ефективното функциониране на 
демократичните институции………………………………………………..............14 
 

3. Отчетността като социален механизъм - опит за дефиниция………….................17 
 

4. Елементи на демократичната отчетност. Разграничаване на отчетността 
от други сродни понятия……………………………………………………………19 
 

5. Видове демократична отчетност. Критерии за класификация……………...........22 
 

6. Утвърждаване и разрастване на механизмите за демократична 
отчетност……………………………………………………………………………..28 
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7. Дефицитът на отчетност като интегрална част от големия дебат за „дефицита на 
демокрация“ в Европейския 
съюз……………………………..................................................................................30 
     
7.1.    Легитимността на управлението – фактор за определяне на качеството на 

демократичната отчетност………………………………..................................39 
 

7.2. Дефицитът на отчетност в контекста на двете основни теории за 
същността на отчетността – като добродетел и като социален 
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8. Оценка на качеството на демократичната отчетност – кога и къде възниква 

дефицитът ……………………………………………………………………………….48 

ГЛАВА II. 
 
НОВАТА УРЕДБА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН. ДЕФИЦИТЪТ НА 
ОТЧЕТНОСТ ПРИ ТИТУЛЯРИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ. 
 
 

1. Изпълнителната власт на Европейския съюз - история на едно 

надграждане……………………………………………………………………............54 

2. Европейската комисия като изпълнително ядро на ЕС - между дефицит и 
„пренасищане“ с отчетност…………………………………………………………...62  

2.1.Институция в криза – отчетността на ЕК като проблем и решение…..........71 
 

2.2.Еволюция на демократичната отчетност на ЕК – към институция от  
отворен“ тип. Парадоксът с дефицита на отчетност на ЕК и  възможности за 
неговото преодоляване………………………………………………………...83 
 

3. Дефицитът на отчетност в Съвета на ЕС ………………………………...............100 
 

3.1.  Дефицит на отчетност въпреки мерките за засилване на прозрачността в 
работата на Съвета……………………………………………………………107 
 

3.2.  Европейският парламент като форум за изискване на отчетност от 
Съвета………………………………………………………………………….114 

 
4.  Изпълнителните агенции на ЕС – възможности за преодоляване на дефицита 
чрез подсилване на механизмите на хоризонталната отчетност 
 

4.1.Елементи на хоризонталната отчетност…………………………………….118 
 

4.2.Отчетност на изпълнителните агенции пред ЕП…………………………...120 
 



8 
 

4.3.Отчетност  на изпълнителните агенции пред Съвета на ЕС………………126 
 

4.4.Перспективи пред демократичната отчетност на изпълнителните 
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ГЛАВА III 

ДЕМОКРАТИЧНА ОТЧЕТНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ СЛЕД ВЛИЗАНЕ 
В СИЛА НА ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН. МЕХАНИЗМИ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
НАЦИОНАЛНО НИВО.  

1. Европейският съвет като институция – ключов титуляр на изпълнителната власт 
на ЕС след влизането в сила на Договора от 
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3. Отчетност на Европейския съвет като колективен орган и на национално ниво. 
Теоретичен модел на изследването……………………………………………….147 

3.1. Етапи на изследването……………………………………………………..148 

3.2. Формулиране и проверка на работни хипотези………………………….151 

3.3. Подбор на конкретни казуси за целите на изследването……………........153 

4. Нормативна уредба на демократичната отчетност на национално ниво и на ниво 
Европейски съюз…………………………………………………………………..158 

5. Отчетността „в действие“ – Европейският парламент 

5.1. Договорът от Амстердам………………………………………………….165 

5.2. Договорът от Лисабон…………………………………………………….168 
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2.2 Резултати от изследването 

 
 

Глава I от дисертацията е посветена на критичен прочит и теоретичен обзор на 

различните концепции за термините „демократична отчетност“ и „дефицит на 

отчетност“ в контекста на европейската интеграция. Прави се опит за по-тясно 

дефиниране на понятието, открояване на неговите съставни елементи, както и 

обособяването му от други,  считани за сродни понятия.  

 

Темата за отчетността на Европейския съюз се оформя като своеобразен концептуален 

„чадър“, който покрива множество, твърде често противоречиви тълкувания. В 

американския академичен и политически дискурс отчетността е преобладаващо 

нормативно понятие и като такова се анализира през призмата на определен набор от 

стандарти за оценка на поведението на публичните „актьори“, на упълномощените с 

публична власт. Отчетността или по-точно „задължението да се отчиташ“ се разглежда 

преди всичко като добродетел, като положително качество на дадена публична 

организация. Като по-широка и обхватна категория, отчетността се употребява при 

даването на положителна оценка на работата на държавните институции или на отделен 
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„актьор-изпълнител“ и се доближава до разбирането за „отвореност към гражданите“, за 

„чувство за отговорност“, декларирано желание да се действа по ясен, прозрачен и 

законоустановен ред, без обаче да има ясно разписани препоръки как това да се случва 

на практика. 

 

Като контрапункт на американската школа, в британския, континенталния (най-вече 

скандинавския) и австралийския академичен дебат по темата, отчетността се реферира в 

по-тесен, описателен смисъл. Тя се разглежда като вид „социален механизъм“, като 

институционално взаимодействие, в рамките на което от определен актьор (изпълнител) 

се изисква отчетност от страна на упълномощаващия го форум. Фокусът на 

изследванията тук е съсредоточен не толкова върху отчетността в действията на 

изпълнителите, а върху това дали и доколко може да бъде упражнен последващ контрол 

от страна на упълномощаващите ги форуми относно постигнатите резултати. 

 

Авторът на настоящето изследване избира да следва по-тясната концепция за същността 

и обхвата на демократичната отчетност. Стремежът е да се придържаме към 

етимологичните и историческите корени на понятието, а именно: „отчетност“ произлиза 

от „отчет“ – следователно отчетността е една преди всичко социална връзка. 

Възприемаме като отправна точка на анализа дефиницията  на Bovens за отчетността като 

социално взаимодействие между актьор и форум, при която актьорът-изпълнител е 

задължен да разяснява и обосновава своето поведение и предприетите от него 

действия, докато форумът-упълномощител може да задава въпроси, да дава оценка, 

от която актьорът да носи съответните последствия и санкции. Изследването на 

отчетността като „социална връзка“ дава добра възможност тя да бъде анализирана от 

гледна точка на цялата верига титуляри на изпълнителната власт под шапката на 

Европейския съюз. 

 

Всяка една функционираща отчетна връзка би следвало да се състои от поне три 

основополагащи елемента. На първо място, от решаващо значение е задължението на 

актьора (изпълнителя) да информира в детайли упълномощаващия го форум за 

предприетите от негова страна действия или бездействия. За тази цел актьорът следва да 

предостави съответната база данни за изпълнението на задачите, за прилаганите 

процедури и най-важното – за постигнатите резултати. На второ място, след 

предоставяне на въпросните данни, следва да се проведе пълноценен и градивен дебат, в 
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рамките на който форумът задава своите въпроси на изпълнителя, преценява 

адекватността на предоставените данни и легитимността на предприетите действия. На 

трето място, форумът дава своята оценка на действията на изпълнителя. Оценката може 

да бъде под различна форма – одобряване на годишен доклад за изпълнението, обявяване 

на дадена политика за неуспешна, публично осъждане или одобрение на предприетите 

действия от страна на орган или на отделен служител. Ако има достатъчно убедителни 

доказателства, на изпълнителя може да се наложат санкции. Именно възможността за 

налагане на санкции отличава отчетността като характеристика на демократичното 

управление от другите сродни понятия. 

Когато изследваме „градивните елементи“ на отчетността, с оглед на точността и 

пълнотата на анализа, е важно да направим някои важни разграничения с понятия, които 

често се определят като синоними. Много често се отъждествяват термините „отчетност“ 

и „прозрачност“, но прозрачността на практика е само градивен елемент на отчетността. 

Важно е да се прави разлика и между отчетността от една страна и понятия като 

„участие“ и  „откритост“ – от друга. Участието и откритостта са предпоставки за по-

добро качество на отчетността, а не нейни синоними. Много често се отъждествяват и 

понятията „контрол“ и „отчетност”, но в действителност отчетността е форма на 

контрол, но не всички форми на контрол представляват сами по себе си механизми за 

отчетност. И на последно място, но не последно по важност – най-често отъждествявани 

са понятията „отчетност“ и „отговорност“. Ние правим разграничение между активна 

отговорност (като добродетел) и пасивна (отговорността като отчетност „на изхода“, за 

постигнатите резултати). Активната отговорност (active responsibility) съответно 

поражда и отчетност „на изхода“ (ex post accountability), като се изгражда се мрежа от 

отчетни връзки през целия спектър на актьорите на изпълнителната власт.  

В настоящото изследване ние правим класификация на видовете отчетност на базата на 

четири основни въпроса. Първо, пред кого следва да се отчита изпълнителят, какъв е 

типът форум (упълномощител), пред който изпълнителят да обосновава своите решения. 

Вторият логичен въпрос е кой е изпълнителят, който се отчита, т.е. кой е актьорът в 

отчетната връзка. На трето място следва да се уточни за какво се търси отчетност – дали 

за взети политически решения, за изразходвани средства, за законосъобразност и т.н. 

Отчетността в този смисъл може да покрива различни видове задължения и да се 

структурира на базата на различни типове „съдържание“ – финансово, процедурно, 
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комуникативно. И на четвърто място, трябва да се отговори на може би най-важния 

въпрос – защо актьорът е длъжен да предоставя отчетност. Отговорът до голяма степен 

зависи от характера и спецификите на отношенията между изпълнителя и 

упълномощителя и най-вече от пораждащите се задължения за изпълнителя. Важно е да 

се отбележи, че различните типове отчетност, класифицирани на базата на различни 

критерии, не съществуват самостоятелно един от друг. Например, отчетността на 

председателя на Европейската комисия пред Европейския парламент несъмнено е 

политическа, защото Парламентът е политически форум. Тя обаче е и йерархическа, 

защото председателят говори от името на Комисията като колективен орган, както и 

финансова или процедурна, в зависимост от конкретната материя, която е обект на 

докладване. Отчетността в случая е и вертикална, защото Европейският парламент играе 

ролята на политически принципал и може да гласува недоверие на изпълнителя и да го 

принуди колективно да се оттегли.  

Дефицитът на отчетност, от своя страна, е сравнително малко, но доста значимо 

измерение на големия дебат за дефицита на демокрация в Европейския съюз, поради 

основната причина, че отчетността е ключов компонент на легитимността и като такъв 

може да бъде анализирана самостоятелно от останалите. Наличието на демократична 

отчетност е ключов легитимиращ фактор за ефективността на институциите на 

Европейския съюз, в частност на титулярите на изпълнителната власт.  

Отговорът на въпроса има ли дефицит на отчетност зависи преди всичко от виждането 

на изследователите за същността и природата на Европейския съюз. Дефицитът на 

отчетност не е просто „очевидна истина“– той зависи от изследователската перспектива 

и подход. В научната литература се наблюдават различни изследователски теории, в 

зависимост от които имаме и различно възприемане на видовете актьори и форуми в една 

отчетна връзка. 

Трите водещи перспективи за развитието на европейската интеграция, а именно 

междуправителствената, наднационалната и регулаторната, които едновременно се 

отричат и допълват, ни дават различна отправна точка за изследване на легитимността 

на европейското управление и ни позволяват да направим оценка къде и доколко се 

вписва проблемът за дефицита на отчетност в цялостната картина. Трябва да се има 

предвид обаче, че визиите за същността и целите на Европейския съюз не съществуват 
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независимо и изолирано една от друга, а в практиката на европейските институции 

теориите съществуват паралелно, а не в изчистен, „лабораторен“ вид. 

В хода на изследването и като резултат от теоретичния обзор по темата се потвърди 

първата под-хипотеза на дисертационния труд - наличието или отсъствието на 

дефицит на отчетност до голяма степен се предопределя, както от различното 

разбиране и тълкуване на същността и елементите на понятието, така и от 

различните концепции за природата на Европейския съюз.  

Глава II от дисертационния труд е посветена на дълбочинен анализ на  спецификите на 

функционирането и взаимодействието на титулярите на изпълнителната власт след 

промените, въведени с Договора от Лисабон. Общата тенденция при развитието на 

изпълнителните правомощия на Европейския съюз е с течение на годините 

правителствата на държавите-членки на Европейския съюз да делегират на Европейската 

комисия правомощия за политическо лидерство, за прилагане на политика и за 

регулиране. Резултатът е „двойна изпълнителна власт“, при която Съветът и Комисията 

си поделят отговорностите по управлението.  Наличието или отсъствието на дефицит на 

отчетност в много от своите аспекти е породено именно от твърде усложнената схема на 

изпълнителната власт на общоевропейско ниво, от многопластовия процес на вземане на 

решения, както и от управлението на много нива. 

Тук следва да се направи едно важно уточнение. Когато анализираме изпълнителна власт 

на Европейския съюз, трябва да имаме предвид, че тя не следва да бъде отъждествявана 

със същите характеристики, присъщи на класическата рамка на разделение на властите 

в националната държава. Стремежът на автора е да използва сравнителния модел на 

изследване, при който осмислянето на изпълнителните правомощия на Европейския 

съюз минава през използването на сходна терминология, характерна за институциите на 

националната държава. Именно чрез метода на съпоставяне на европейското обединение 

с националната държава става възможно най-ясно открояване на различията и даване на 

отговор на въпроса защо и при какви обстоятелства Европейският съюз функционира 

различно в своята цялост.  

Договорът от Лисабон формира нова уредба на изпълнителната власт на ЕС. С него 

завършва цикълът на прехвърляне на изпълнителни правомощия от Съвета към 
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Комисията. Въведено е официално разпределение на политическите компетенции между 

Европейския съюз и държавите-членки в т.нар. „каталог на компетенциите“. Въпросните 

компетенции винаги са съществували, но едва на този етап те биват официално изброени. 

Променят се правилата за вземане на решение в рамките на институциите, тежестта на 

гласовете в Съвета, въвеждат се и два нови лидерски поста – на постоянен председател 

на институционализирания Европейски съвет и на Върховен представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и политиката на сигурност и не на последно място – 

увеличават се правомощията на Европейския парламент в много насоки, включително и 

по отношение на възможността му да изисква отчетност от титулярите на 

изпълнителната власт. 

Европейската комисия между дефицит и „пренасищане“ с отчетност 

Европейската комисия е институцията на Европейския съюз с най-ясно изразени 

федерални елементи. Тя е създадена, за да бъде пазител на учредителните договори, 

изпълнителен орган на ЕС, инициатор на общностното право и орган, контролиращ 

неговото ефективно прилагане и съблюдаване. Освен това тя е администратор на 

отделните политики на ЕС, посредник между държавите-членки и изразител на 

общностния интерес. Като институцията, овластена с най-голямо разнообразие от 

функции, Комисията се доближава най-много до правната фигура на европейско 

правителство, което я превръща в ключов титуляр на изпълнителната власт на 

Европейския съюз 

Отчетността определено не е приоритет за Европейската комисия, поне за времето от 

създаването й през 50-те години, до началото на 90-те години на XX век. Първообразът 

на Комисията по своята същност е едно технократско образувание, упълномощено да 

предлага решения на проблемите, възникващи при прилагането на политиките, да дава 

тласък на европейската интеграция и да пази общия европейски интерес. През първите 

години от нейното създаване, определящи за структурирането и насоките на работа на 

Европейската комисия са европейският консенсус и темповете на развитие на 

европейската интеграция. Цялостната логика е вземането на решения да се осъществява 

от елитите, а ролята на Европейския парламент се свежда предимно до последващо 

одобрение на вече взетите решения. Този подход е сравнително успешен в ранните 

години на Европейската общност, но се превръща в неадекватен и крайно недостатъчен 
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към времето и обстоятелствата, в които все по-популярна става т.нар. „демокрация на 

участието“ (participatory democracy). Неизбежно започва спадане на легитимността на 

Европейската комисия и на Европейския съюз като цяло – европейският интеграционен 

процес и европейските институции започват все повече да страдат от набиращата сили 

криза на доверието. Все повече учени, изследователи  и политици започват да изтъкват 

нуждата от изграждането на базисна система и адекватни норми за отчетност. Най-

важното изискване е да има пресечна точка между нивото, на което се вземат 

решенията и нивото, на което избирателите имат възможност да търсят отчетност 

от овластените да взимат политически решения. 

  Механизмите за отчетност на Европейската комисия се променят чувствително през 

последното десетилетие. Наблюдава се един много интересен подход, а именно – 

съчетаване на нови структури и правила за ограничения „на входа“ със стимули за 

контрол „на изхода“ (за постигнатите резултати), както вътре в Комисията, така и при 

взаимодействието й с останалите институции на Съюза. В опит за изпълнение на 

препоръките, заложени в Бялата книга от 2001 г., се приемат значителен брой мерки за 

подобряване на работата на институцията – като се започне от инициативи и 

предложения за подобряване на политиката на Комисията за подбор на експертен 

персонал и се стигне до мерки за борба с измамите и корупцията вътре в институцията. 

Приемат се и редица нови разпоредби в областта на определянето на приоритетите на 

Комисията, разпределението и ефективното разходване на финансовите ресурси, 

въведена е качествено нова система за отчетност, както и нов подход на организация на 

одитната дейност. Може да се твърди, че след влизането в сила на Договора от Лисабон 

отчетността на Европейската комисия е значително подобрена и засилена. Един от 

основните доводи в подкрепа на това твърдение е, че се наблюдава все по-голямо 

нарастване на правомощията на Европейския парламент в качеството му на форум, 

изискващ отчетност.  

Мандатът на европейските комисари се удължава от четири на пет години и по този 

начин се изравнява с мандата на Парламента. На практика структурирането на новата 

Комисия се случва след изборите за ЕП и по този начин евродепутатите могат да дадат 

своето мнение за назначенията, както и своето становище относно избора на председател 

на Комисията. Нещо повече, отива се още по-надалеч – предприемат се стъпки за още 

по-директна отчетност на Комисията към Парламента. Евродепутатите наблюдават 
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отблизо работата на отделните комисари, а Европейският парламент разполага с 

възможността да гласува недоверие на цялата Комисия. Комисарите вече са задължени 

да се отчитат периодично пред Парламента, да присъстват на заседанията на съответните 

парламентарни комисии, както и да отговарят изчерпателно на поставените им въпроси.  

След влизането в сила на Договора от Лисабон се засилва и политическата отчетност 

вътре в самата Комисия. Основната цел е да се подобри отчетността на комисарите във 

връзка с техните ресори, както и да повиши отговорността им по линия на мониторинг и 

контрол на подчинените им служби. Ако се констатират сериозни пропуски в работата, 

от тях може да се изисква отчетност от страна на председателя и евентуално да им бъдат 

наложени съответните санкции. За да се постигне подобряване на управленската 

отчетност, се залага на два основни подхода -  т.нар. „докладване, базирано на 

получените резултати“, както и по-честото прибягване до обобщаване на извършените 

дейности и одит. Административните и контролни функции на Комисията са предмет на 

парламентарен контрол по същия начин, по който това се случва при от националните 

административни и контролни агенции. Първо, председателят на Комисията представя 

на Парламента годишната програма за работата на Комисията. Второ, комисарите и 

експертите в генералните дирекции редовно се отчитат пред комисиите на парламента. 

В някои от комисиите е предвидено т.нар. „време на въпроси“ за комисаря. Трето, 

действащият председател на Съвета на министрите представя на Парламента 

шестмесечната програма за работа на неговата институция. Европейският съюз обаче се 

различава от националната държава по това, че не съществува възможност да се търси 

т.нар. „министерска отговорност”, в случая – комисарска отговорност. През 

десетилетията от работата на Комисията редица комисари са били упреквани в 

непоследователност на работата на поверените им генерални дирекции, както и за липса 

на инициатива и конкретни действия по линия на сферата, за която отговарят. От 

юридическа гледна точка обаче не е възможно Европейският парламент да гласува 

недоверие на отделен комисар.  

С Договора от Лисабон се подобрява системата за вътрешен одит на Комисията. 

Директорите носят пряка отговорност за осъществяването на адекватен контрол в 

поверените им структури. Одитът е цялостен се извършва на три нива: вътре във всеки 

генерален директорат и във всяка служба, централизирано – от Службата за вътрешен 

одит и външно – от Сметната палата.  
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Въпреки че средствата за демократичен контрол върху Комисията от страна на 

Парламента се увеличават, възможностите му за налагането на съответни санкции все 

още са силно ограничени. Както вече стана ясно, в Договора от Лисабон не съществува 

разпоредба, която да дава правото на Европейския парламент да отстранява отделен 

комисар. Парламентът разполага единствено с правото да гласува недоверие на цялата 

Колегия на комисарите – което е една твърде крайна, трудно осъществима и в 

преобладаващата част от случаите – нецелесъобразна мярка и до нея може да се прибягва 

само в извънредни случаи.  

Новите отчетни практики на Комисията на практика обръщан отчетността „навътре“ – 

към останалите институции на ЕС, а не толкова навън – към европейските граждани, а 

процесът на увеличаване на правомощията на Европейския парламент в качеството му 

на форум, изискващ отчетност, сам по себе си не е в състояние по-нататък да компенсира 

дефицита на отчетност, свързан с упражняването на изпълнителните правомощия на 

Комисията. В очите на мнозинството от европейските граждани тя си остава една 

отдалечена и потайна общност, съставена от неотчитащи се чиновници, на които трябва 

да се наложи по-сериозен надзор. Именно в това се състои и т.нар. „парадокс на 

отчетността“ на Европейската комисия. Комисията рискува да се окаже в 

неудобната ситуация да „произвежда“ едновременно пренасищане и дефицит на 

отчетност. За да избегнат този тревожен парадокс, Комисията и съответните форуми 

трябва да намерят правилния баланс. Те следва да ограничат бюрокрацията на 

съществуващите вътрешни мерки за отчетността, без да предизвикват критики, че ги 

обезсилват. В същото време Комисията следва да действа по-смело и по-креативно, 

отколкото досега, за да превърне диалога за отчетността в по-съдържателен и интересен 

за европейските граждани. Обвързването на номинациите на Комисията с резултатите от 

изборите за Европейски парламент би дало стимул за по-реална отчетност на 

институцията като цяло. 

Дефицитът на отчетност в Съвета на ЕС 

Съветът на Европейския съюз е политическият център за вземане на решения и 

институцията на Европейския съюз с най-ясно изразен междуправителствен характер. 

Договорът от Лисабон не променя съществено начина на функционирането на Съвета. 

Той разделя Съвет „Общи въпроси и външни отношения“ на две отделни конфигурации, 
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като създава Съвет „Общи въпроси“, натоварен с координационни функции и Съвет 

„Външни работи“, който изготвя външната политика на ЕС на базата на стратегическите 

насоки, формулирани от Европейския съвет. Съветът по общите въпроси осигурява 

последователност в действията на отделните конфигурации, като в допълнение подготвя 

заседанията на Европейския съвет и осигурява провеждането на неговите решение.
  

По силата на Договора за ЕС председателският пост се заема на ротационен принцип от 

всяка една от 28-те държави-членки на ЕС за срок от шест месеца. По време на 

шестмесечния период председателството ръководи заседанията на всички равнища, 

предлага насоки и изготвя компромисни предложения, необходими за вземането на 

решение от Съвета. За да отговори на редица критики за липса на приемственост, 

дължаща се на относително кратката шестмесечната ротация, Европейският съвет в 

Севиля през 2002 г. предвижда изготвянето на тригодишна работна програма за 6 

последователни председателства.  

През десетилетията на своето развитие ротационното председателство на ЕС е изправено 

пред различни по своето естество предизвикателства. Именно те изграждат сложната 

мозайка от неговите отговорности, които определят четирите му типа функции: 

лидерска, посредническа, представителна и организационно-административна. През 

юни 2002 г., на заседание на Европейския съвет в Севиля, е съгласуван голям пакет от 

вътрешни реформи за Съвета на министрите. Той включва въвеждането на годишна 

работна програма, която следва да се приеме от двете държави-членки, на които предстои 

да поемат ротационното председателство в рамките на календарната година. Това 

стимулира въпросните държави да работят в тясно сътрудничество една с друга, не само 

по отношение на формирането на дневния ред на Съюза и по отношение на 

законодателството, но също така и от чисто организационна и логистична гледна точка. 

Европейският съвет в Севиля също така официализира и практиката за изготвяне на 

многогодишни законодателни програми, които да бъдат изпълнявани от шест 

последователни ротационни председателства. По-голямата последователност във 

функционирането на Съвета предполага и по-добри възможности и предпоставки за 

търсене и предоставяне на политическа отчетност. След влизането в сила на Договора 

от Лисабон ротационното председателство губи част от правомощията си по отношение 

на политическото лидерство и възможностите си за формиране на дневния ред на 
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Общността. Въпреки това то продължава да бъде основен фактор при определянето на 

политическите приоритети на европейското обединение. 

Отчетността на ротационното председателство е не по-малко сложен процес от този на 

формирането на дневния ред и приоритетите на институцията. Тя се отличава със своята 

процедурна сложност, от една страна, и недостатъчна прозрачност и яснота на самия 

процес – от друга. По своя характер председателството реално не е субект на никакви 

формално заложени механизми на отчетност. 

С влизането в сила на  Договора от Лисабон се поставя ново начало за откритостта и 

прозрачността и отчетността в дейността на Съвета. Тя става по-ясно структурирана и 

по-широко отразена в публичното пространство. Съветът е главната институция на 

Съюза за вземане на решения и той споделя правомощията за съвместно вземане на 

решения с Европейския парламент за повечето законодателни актове на Съюза, което 

вече прави процедурите му открити в много голяма степен. Всички обсъждания на 

законодателни актове в Съвета са публични и повечето от официалните документи на 

институцията са достъпни за обществеността. 

Европейският парламент не разполага с преки контролни правомощия по отношение на 

Съвета на министрите, тъй като на практика членовете на Съвета са отговорни главно 

пред своите правителства и национални парламенти. Независимо от това Европейският 

парламент осъществява, макар и косвено, известни контролни функции по отношение на 

Съвета. Освен сътрудничеството между двете институции по приемането на бюджета, 

както и в законодателната област, между тях съществуват и ред други взаимоотношения, 

които се изграждат и се развиват на прагматична основа. В началото на всяко 

председателство действащият председател на Съвета представя пред Парламента 

програмата си и в края на председателството се отчита за постигнатите резултати. 

Съветът е представен на парламентарните сесии и отговаря на писмени и устни въпроси 

на евродепутатите. Както вече отбелязахме обаче, мерките за отчетност, които се 

развиват между ротационното председателство и Парламента, не се базират на никакво 

формално споразумение. В институционалната архитектура на ЕС  Парламентът на 

практика „няма власт“ над Съвета (Bovens, 2009). В този смисъл, не е възможно да се 

направи паралел с националната държава, където титулярът на изпълнителната власт се 

отчита пред законодателния орган. Наистина, отделните членове на Съвета, държавните 
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и правителствени ръководители на държавите-членки, имат нужда от подкрепата и 

доверието на мнозинствата в съответните национални парламенти. Като колектив обаче, 

Съветът не зависи по никакъв начин и под никаква форма от подкрепата на някоя 

наднационална институция, в това число и Европейския парламент. Точно тази 

констелация в Европейския съюз е на върха на дефицита на отчетност. Европейският 

парламент не разполага с най-важното, може би, „оръжие“ на националните парламенти 

– а именно възможността да гласува вот на недоверие. Следователно може да се направи 

изводът, че в е налице сериозен дефицит на отчетност от формална, de jure, гледна точка 

(Novak, 2012). Парламентът не може да „застави“ ротационното председателство да 

обяснява и обосновава своето поведение. Тази формалност отваря вратите за маневри, 

както по отношение на сроковете, така и относно начините за отговор на запитванията. 

Съвсем очаквано е последствията от възникването на de jure дефицит на отчетност, 

реално да доведат и до de facto дефицит на отчетност, защото това дали ще се изгради 

ефективна връзка по търсене и предоставяне на отчетност, зависи най-вече от 

добрата воля именно на председателството. Отговорът е, че през преобладаващата част 

от времето председателството е инициатор на своята собствена отчетност пред 

Парламента. 

Изпълнителните агенции на ЕС – преодоляване на дефицита чрез засилване на 

хоризонталната отчетност 

През последното десетилетие все по-голяма скорост набира процесът на увеличаване на 

броя и тежестта на агенциите и децентрализираните органи на Европейския съюз. 

Възможностите на Европейския парламент да изисква отчетност от изпълнителните 

агенции се състои главно в два механизма: да контролира формирането на бюджета и 

разходите им, както и качеството на работата и изпълнението на задачите на съответната 

агенция. 

Формалните задължения за отчитане от страна на агенциите обаче се различават по своя 

характер. Агенциите, които принадлежат към общностния стълб преди влизането в сила 

на Договора от Лисабон, имат по-широк обхват на задължения по предоставяне на 

отчетност, защото там правомощията на Парламента са по-големи и има възможност за 

още по-голямо увеличение. Парламентът се възползва от новите си правомощия и ролята 

си на съзаконодател, за да въведе нови процедури за изискване на отчетност от 
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агенциите. При други агенции ролята на Европейския парламент като форум-

упълномощител е по-несъществена, защото той не е участник в самото им формиране и 

структурно изграждане.  

Не бива да се омаловажава и стремежът на агенциите да спечелят повече ресурси. 

Множеството агенции се борят за ограничен брой такива ресурси, съревнование, в което 

„благоразположението“ на Европейския парламент несъмнено е авторитетен съюзник. 

Изключително важно е да се поддържа силна връзката между парламентарната комисия 

и съответната агенция. Може да се направи изводът, че качествената отчетност е добра 

за работата на всяка една агенция. 

Като цяло авторите формират противоположни тези относно ефективността на 

изискването за отчетност от страна на Европейския парламент. От една страна, 

законодателните комисии продължават да разочароват със своите механизми за 

наблюдение на правителствените агенции. Ключови теми, свързани с отчетността, 

системно се омаловажават, за сметка на политически злободневни проблеми. Сферите, 

които се проучват, често се определят от чисто политически мотиви, а не по 

целесъобразност, пренебрегвайки общественото очакване, че комисиите ще действат 

професионално и безпристрастно, когато се произнасят за ефективността на 

бюрократичния апарат. Неадекватността и недостатъчността на парламентарния контрол 

води до липсата на последователно и систематично наблюдение на работата на 

агенциите, както и до невъзможност за оправяне на предложения за оптимизиране на 

работата им в нейната цялост. 

Не бива да се забравя обаче, че Европейският парламент разполага с най-сериозното 

оръжие за налагане на санкции – той може да промени мандата на съответната агенция 

или, в случай на констатирани много сериозни нарушения и неизпълнения – да я закрие. 

Като цяло дейностите по отчитане на агенциите пред Съвета са променливи и зависят от 

установените практики на изслушване, приоритетите на отделната агенция, интересите 

на текущото ротационно председателство, както и от цялостната оценка на дейността на 

агенцията. Важно е да се отбележи, че политическата отчетност не е постоянен процес, 

а по-скоро реагиране на конкретни събития, на политически приоритети, които 

представляват интерес на европейско ниво. Както управленските бордове на 
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изпълнителните агенции , така и политическите форуми – упълномощители, до голяма 

степен не изработват цялостна, дългосрочна визия за управлението и целите на 

изпълнителната агенция, а оттам идва и невъзможността им да провеждат пълноценен 

дебат относно нейното бъдеще. 

Може да се направи изводът, че хоризонталната отчетност, която е основна 

характеристика на взаимодействието между изпълнителните агенции, от една страна и 

Европейския парламент и Съвета – от друга, не е нито достатъчно ефективно, нито 

обещаващо средство за гарантиране на демократична отчетност и нейните механизми би 

следвало да имат по-скоро допълващ, отколкото водещ характер. Добър подход по пътя 

на гарантиране на добро качество на отчетност би било комбинирането на хоризонтални 

и вертикални механизми за отчетност при регулирането на дейността на изпълнителните 

агенции на Европейския съюз. 

В резултат на изследването на дейността на титулярите на изпълнителната власт 

на Европейския съюз, изцяло се потвърди втората основна изследователска хипотеза 

на дисертационния труд, че Договорът от Лисабон засилва правомощията на 

Европейския парламент в качеството му на форум, изискващ отчетност от 

титулярите на изпълнителната власт, но неговите възможности за даване на оценка 

на действията им и за налагане на санкции продължават да бъдат твърде ограничени. 

Глава III от дисертационния труд е разделена на две части. Първата част изцяло се 

фокусира върху новите специфики на отчетността на институционализирания 

Европейски съвет и предизвикателствата пред него след въвеждането на поста на 

постоянен председател след влизането в сила на Договора от Лисабон. С развитието на 

европейската интеграция Европейският съвет постепенно се структурира като форум, в 

рамките на който чрез прякото си участие ръководителите на държавите-членки носят 

пряка отговорност за политическите решения в ЕС.  

Идеята за постоянно ръководство на Европейския съвет се основава най-вече на нуждата 

от гарантиране на последователност и приемственост в изпълнението на решенията на 

институцията; на по-добрата организация на дейността, както и на париране на 

възможността от евентуалното използване на председателството за прокарването на 

тесни национални интереси от страна на големите държави-членки. В хода на 
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изследването се потвърди третата хипотеза на дисертационния труд, че 

институционализирането на Европейския съвет го превръща в ключов титуляр на 

изпълнителната власт на Европейския съюз и спомага за подобряването на 

отчетността на институцията. 

Възможностите за злоупотреба с авторитет намаляват, защото ако председателят на 

Европейския съвет потърси възможност за разширяване или превишаване на своите 

правомощия, институционалната архитектура на Съюза със своята система от контролни 

механизми и противотежести бързо ще блокира подобен опит. Спорен остава въпросът 

относно ресурсната обезпеченост на постоянния председател, която е ключов фактор за 

гарантирането на по-добро ниво на демократична отчетност на ръководения от него 

Европейски съвет. От съществена важност за успешното осъществяване на 

правомощията му е фактът дали той разполага с достатъчно информация, с която да 

борави по своя преценка, но винаги водейки се от принципа за целесъобразност. 

Постоянният пост на председателя, съчетан с възможността за повторен мандат, създават 

добри предпоставки, както за натрупване на информационни масиви, за подобряване на 

междуинституционалния диалог и за подобряване на компетентността и капацитета на 

институцията като цяло.  

Европейският парламент наблюдава дейността и оказва въздействие върху Европейския 

съвет чрез активното участие на своя председател в началото на неговите заседания. При 

откриване на сесията на всеки Европейски съвет председателят на Европейския 

парламент представя становището на Парламента по въпросите от дневния ред. След 

всяко свое заседание Европейският съвет изпраща доклад до ЕП, който се представя от 

постоянния председател на пленарно заседание на ЕП и се дискутира от евродепутатите.  

Въпреки че нововъведенията в работата на Европейския съвет са важна стъпка напред, 

дефицитът на отчетност в работата на институцията продължава да е налице. Основният 

проблем с демократичното измерение на отчетността е, че само „индивидуалната“ 

отчетност на даден член на Европейския съвет в качеството му на национален 

представител пред националния парламент на съответната държава-членка се вписва във 

веригата на делегиране на правомощия. Следователно продължава да съществува 

дефицит на отчетност на Европейския съвет като колективен орган. На този проблем е 

посветена втората част от третата глава на дисертационния труд.  



24 
 

В резултат на проведеното емпирично изследване във връзка с демократичната отчетност 

на Европейския съвет на колективно (европейско) и национално равнище (Народно 

събрание на РБ), частично се потвърди четвъртата работна хипотеза, че 

отчетността на Европейския съвет като колективен орган, пред Европейския 

парламент, е по-слабо застъпена, отколкото отчетността на неговите членове пред 

законодателните органи на съответните държави-членки. 

В разгледаните общо 5 на брой казуса за отчетността на Европейския съвет като 

колективен орган пред Европейския парламент, макар и с различен интензитет, актьорът-

изпълнител изпълнява задължението си по предоставяне на пълна и изчерпателна 

информация за своята дейност, а форумът-упълномощител стимулира провеждането на 

експертен и градивен дебат по спорните въпроси. Европейският парламент дава оценка 

на действията на Европейския съвет, но не разполага с възможност да предложи 

налагането на санкции при установено лошо изпълнение, което лишава отчетното 

взаимодействие от пълнота. Резултатите могат да бъдат обобщени от следната таблица: 

Тема Европейски парламент 

–отчетност 

Ротационно 

председателство/ 

Постоянен председател 

–отчетност 

Договорът от Амстердам Да Да 

Договор от Лисабон Да Да 

Пакт „Евро плюс“ Да Да 

Създаване на Европейски 

банков съюз и 

доизграждане на 

Не (липсва ефективен 

дебат) 

Да 
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Икономическия и 

паричен съюз 

 

Стартирането на 

преговори за 

присъединяването на 

Македония към ЕС през 

2012 г. 

 

Не (формален дебат) 

 

Не (недостатъчна 

информация) 

 

Отчетността на Европейския съвет на ниво национален представител на  държава-членка 

(министър-председател или президент) е по своя род един частен случай и зависи от 

юридическите рамки и установените парламентарни практики в съответната 

държава. В случая с Народното събрание на България изследването констатира два не 

особено обнадеждаващи факта. Първо, темите, свързани с европейското членство на 

България и действията на министър-председателя на ниво Европейски съвет, не са 

особено популярни в рамките на парламентарните дебати, поради което те протичат 

преобладаващо формално и липсва градивен дебат. Второ, в голяма част от случаите 

министър-председателят, в качеството си на представител на страната в Европейския 

съвет, не изпълнява задължението си за предоставяне на отчетност преди всяка среща на 

високо равнище, нито удовлетворява искането на опозицията да дава последваща 

обосновка на своите действия. Много често дебатите се отклоняват от зададената тема, 

а европейските въпроси се използват за извличане на вътрешнополитически дивиденти 

в борбата за електорална подкрепа. 
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Резултатите от изследването на стенограмите на Народното събрание на РБ са следните: 

Тема Народно събрание –

отчетност 

Министър-председател 

–отчетност 

Договор от Лисабон Не (липсва градивен 

дебат) 

Да 

Пакт „Евро плюс“ Да (изисква информация) Да, частично 

Създаване на Европейски 

банков съюз и 

доизграждане на 

Икономическия и 

паричен съюз 

 

Не (липсва ефективен 

дебат) 

 

Да, частично 

Стартирането на 

преговори за 

присъединяването на 

Македония към ЕС през 

2012 г. 

 

Не  

 

Не (недостатъчна 

информация) 

 

Един от основните изводи, който може да се направи от наблюдението, изучаването, 

описването и класифицирането на отчетните взаимодействия при титулярите на 

изпълнителната власт на Европейския съюз е, че те не бива да се разглеждат като 

статични структури, като константни величини, а по-скоро като динамични и 

непрекъснато еволюиращи практики. Анализаторът не трябва да се фокусира 

единствено върху функциите, правомощията и капацитета на актьорите-изпълнители и 

до каква степен са развити техните възможности за предоставяне на отчетност, а да се 

опита да обхване по-голямата картина, стремейки се да приложи същия този динамичен 
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подход за детайлно изучаване на форумите-упълномощители. Много от тях, въпреки 

своите недостатъци, успяват да предоговорят своите правомощия и да разширят обхвата 

си на контрол или пък използват максимално добре възможностите си за провеждане на 

проучвания, разследвания, дебат и налагане на санкции. 

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 отчетност в изпълнителната власт на ЕС, макар че 

новите възможности не са реализирани пълноценно в практиката и взаимодействието 

между европейските институции.  

Отчетността на изпълнителната власт на Европейския съюз има своите недостатъци, но 

изследването не дава достатъчно убедителни резултати за съществуването на ясен и все 

по-нарастващ дефицит на отчетност на всички нива. Разбира се, не съществува 

достатъчно надеждна гаранция, че в бъдеще ще се постигне стабилно, градивно 

ограничаване на останалите дефицити, защото европейската архитектура и логиката на 

европейското изграждане са доказали своята сложност и дори непредвидимост. 

Европейският съюз има нужда не само от стабилни форуми за изискване на 

отчетност, но и от механизми и гаранции същите тези форуми да не превишават 

правомощията си и да допускат също толкова деструктивното и спъващо нормалното 

функциониране на институциите „пренасищане“ с отчетност. Не е необходимо там, 

където се е наблюдавал дефицит на отчетност, той да бъде заменен със задушаващи и 

нецелесъобразни мерки за отчитане без реален резултат. Това е едно от най-големите 

предизвикателства както за актьорите-изпълнители и форумите, така и за цялото 

европейско общество.  

 
3. Научни приноси на дисертационния труд 

 
 Проследена е многопластовата динамика на проблема с дефицита на отчетност на 

изпълнителната власт на Европейския съюз, както от гледна точка на теоретичния 

дебат, така и в рамките на функционирането и взаимодействието на титулярите 

на изпълнителната власт, в контекста на новата уредба след влизането в сила на 

Договора от Лисабон. 
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 Установена е причинно-следствената връзка между увеличените правомощия на 

Европейския парламент да изисква отчетност и възможностите за преодоляването 

на дефицита на отчетност в изпълнителната власт на Европейския съюз. 

 

 Отчетността на Европейския съвет е анализирана двустранно – като колективен 

орган на общоевропейско ниво и на национално ниво – на държавните и 

правителствени ръководители пред законодателния орган на съответната 

държава-членка 

 
 Дисертационният труд дава оценка на отчетността на българския министър-

председател пред Народното събрание на Република България във връзка с 

предприетите от него действия в рамките на няколко заседания на Европейския 

съвет след влизане в сила на Договора от Лисабон. С оглед на обективността на 

направените изводи, са избрани четири различни казуса, всеки от които се 

отличава с важност и актуалност. До този момент1 българският парламентаризъм 

не е бил обект на изследване от тази перспектива. 
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