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1. Важност на изследвания проблем  

Важността на изследвания проблем  произтича от уникалността и нарастващата 

сложност на институционалната конструкция на Европейския съюз и промените, които 

възникват в нея след влизането в сила на Договора за реформи – т.нар. Договор от 

Лисабон. Договорът от Лисабон, който влезе в сила на 1 декември 2009г. внесе редица 

промени във функционирането на Европейския съюз, между които се открояват 

механизмите на взаимодействие в “институционалния триъгълник” – Европейска комисия, 

Съвет, Европейски парламент. Увеличените правомощия на Европейския парламент в 

процеса на вземане на решения, както и по-голямата роля на националните парламенти 

във връзка със субсидиарността внасят нови елементи в процеса на вземане на решения в 

Европейския съюз. Към това можем да добавим и институционализацията на Европейския 

съвет. Резултатите от тези промени след почти петгодишното прилагане на Лисабонския 

договор безспорно се нуждае от анализи. Един от въпросите, на който би следвало да си 

отговорим е: допринесе ли Договорът от Лисабон за по-доброто управление на 
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Европейския съюз?  Вероятно периодът на неговото прилагане е твърде кратък, за да 

бъдат направени категорични изводи и да се даде изчерпателен отговор на този обширен 

въпрос, но от друга страна анализът на отделни елементи, от които е съставено доброто 

управление е много полезен и навремен, тъй като може да бъде основа за преодоляване на 

съществуващи слабости и да даде насоки за практическото усъвършенстване на 

механизмите на функциониране на Европейския съюз.  Въпросът за демократичната 

отчетност е именно един от тези съществени елементи, които се нуждаят от сериозен 

анализ. 

Но защо изобщо се тревожим за качеството на отчетността в Европейския съюз – 

въпрос, който съвсем справедливо си поставя докторант Гергана Радойкова. Отчетността 

свързваме  с необходимостта от прозрачност при решаването на важни за обществото 

въпроси и с преодоляването на критикувания демократичен дефицит в Европейския съюз. 

В този смисъл, докторската дисертация на Гергана Радойкова разглежда една актуална и 

много чувствителна за обществото тема и всяко усилие в тази посока е похвално.  

Докторант Радойкова е избрала да изследва дали  изграждането на нова уредба на 

изпълнителната власт на Европейския съюз след влизането в сила на Договора от Лисабон 

води до намаляване на дефицита на отчетност в работата на титулярите на изпълнителната 

власт, както на европейско ниво, така и на ниво държави-членки, като по понятни 

причини избира за своето емпирично изследване България. Докторантката е потърсила 

отговора на този въпрос  с необходимата сериозност, задълбоченост, професионални 

знания и умения и  дава в дисертацията един интересен научен поглед към изследваната 

тематика.  Трябва да се подчертае и факта, че темата за демократичната отчетност е по-

слабо изследвана в политологията. Политолозите съсредоточават своите изследвания 

главно върху демократичния дефицит и много по-малко върху конкретния въпрос за 

отчетността, което поставя пред докторантката сериозно предизвикателство, но 

едновременно с това й дава възможност за изследователска изява.  Прочитът на 

предложения труд ни оставя без съмнения, че в него са анализирани важни, актуални и 

подходящи за докторантско изследване, въпроси. Доказателство за актуалността на темата 

е публикуваната през март 2014 г. книга “Blaming Europe? - Responsibility Without 
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Accountability in the European Union” на Джеймс Тили и Сара Бинзер, издателство Oxford 

University Press, чийто фокус е именно отчетността в ЕС. Основният извод, направен в 

изследването е, че дефицитът на отчетност има и ще има  значими последствия за 

бъдещето на Европейския съюз. 

2.  Структура и съдържание на дисертационния труд 

Дисертационният труд е с общ обем от 225 страници, от които 204 стр. основен 

текст и 21 стр. библиография. Той  включва увод, три глави, заключение, библиография .  

Основният изследователски въпрос, чийто отговор се търси в дисертацията е води 

ли изграждането на нова уредба на изпълнителната власт на Европейския съюз след 

влизането в сила на Договора от Лисабон до намаляване на дефицита на отчетност в 

работата на титулярите на изпълнителната власт, както на европейско ниво, така и на ниво 

държави-членки? Докторантката има своя изследователска хипотеза, според която 

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.  Посочени са и четири допълнителни работни хипотези, 

които се изследват в дисертационния труд.  

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. Подробно са формулирани и систематизирани изследователските задачи, 

които трябва да бъдат решени, за да бъде постигната основната цел на дисертацията. 

В първа глава КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА АНАЛИЗА – 

ДЕМОКРАТИЧНАТА ОТЧЕТНОСТ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА 

ИНТЕГРАЦИЯ. ВЪЗНИКВАНЕ НА ДЕФИЦИТ НА ОТЧЕТНОСТ са разгледани и 

систематизирани съществуващите теории, основни подходи и определения на 
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отчетността. Изясняването на понятието «отчетност» е необходима предпоставка за 

извършване на по-нататъшното изследване в дисертацията и авторът е направил това 

изчерпателно, представил е различни гледни точки, анализирал е академичния дебат 

относно същността и обхвата на понятието отчетност. Много подробно е разгледан 

дефицитът на отчетност като интегрална част от дебата за дефицита на демокрация в ЕС. 

Анализирани са «градивните елементи»  на отчетността, посочени са разликите в 

понятията  отчетност, прозрачност, участие, откритост, контрол, отговорност в двете й 

измерения – активна отговорност и пасивна отговорност.  Направена е класификация на 

видовете отчетност.  За пълнотата на теоретичния анализ допринася и разглеждането на 

различните концепции за развитието на европейската интеграция и обвързването им с 

различното разбиране и тълкуване на наличието или липсата на дефицит на отчетност. 

Докторантката анализира дефицита  на отчетност от гледна точка на трите основни 

подхода към европейската интеграция – наднационалния или т.нар. общностен подход, 

междуправителствения и регулаторния и извежда основните разлики.  

Втората глава «НОВАТА УРЕДБА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН. 

ДЕФИЦИТЪТ НА ОТЧЕТНОСТ ПРИ ТИТУЛЯРИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА 

ВЛАСТ» изяснява сложния механизъм на функциониране на изпълнителната власт в ЕС и 

основните актьори – Комисията, Съвета, изпълнителните агенции. Този механизъм е 

анализиран главно от гледна точка на  основните проблеми, свързани с дефицита на 

отчетност. Подробно е изяснена ролята на Договора от Лисабон за новата уредба на 

изпълнителната власт в ЕС и промените, които той въвежда в функционирането на 

институциите.  Изчерпателен е анализът на отчетността на Европейската комисия, изяснен 

е проблемът за едновременното съществуване на дефицицит и на пренасищане с 

отчетност и необходимостта от обръщане на отчетността на Европейската комисия навън  

към европейските граждани, а не само нейното съсредоточавяне към останалите 

институции на ЕС.  Интерес представлява и анализът на дефицита на отчетност на Съвета 

на ЕС. Специално внимание е обърнато на ролята на ротационното председателство на 

Съвета и неговата отчетност. Заради нарастващия брой и значение на изпълнителните 

агенции на ЕС, те също се изследвани и анализирани в дисертацията от гледна точка на 
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т.нар. хоризонтална отчетност, чрез която агенциите си взаимодействат със Съвета и 

Европейския парламент.  Чрез анализите в тази глава ясно се откроява и ролята на 

Европейския параламент като основен играч в т.нар. институционален триъгълник – 

Комисия, Съвет, Парламент  и като институция, изискваща отчетност от титулябите на 

изпълнителната власт.   

Трета глава «„ПРЕЗИДЕНТИЗАЦИЯ“ И ДЕМОКРАТИЧНА ОТЧЕТНОСТ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА ОТ 

ЛИСАБОН. МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОЛЕКТИВНА И 

ИНДИВИДУАЛНА ОТЧЕТНОСТ ОТ СТРАНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ» е 

посветена на изцяло на Европейския съвет. Направен подробен преглед и анализ на 

Европейския съвет като институция, разгледана е ролята на Европейския парламент за 

предоляване на дефицита на отчетност. В тази глава е подробно е представен и 

теоретичния модел на емпиричното изследване. Изчерпателният анализ на отчетността «в 

действие» в Народното събрание на Република България е безспорен принос на 

докторантката.  Третата глава е насочена изцяло към постигането на поставената цел на 

дисертацията и създава основа за извеждане на обосновани изводи. 

 

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

аргументиран и изчерпателен анализ. В заключението са формулирани основните изводи 

от изследването. 

3. Оценка на дисертационния труд  

Дисертационният труд напълно отговаря на законовите изисквания – той е 

свидетелство, че авторът притежава задълбочени познания по темата,  познава теорията и 

академичната литература в изследваната област  и демонстрира висока способност за 

самостоятелно научно изследване. Безспорно е , че дисертацията съдържа оригинални 

приносни моменти и има  научно-приложни резултати.  

Докторант Гергана Радойкова демонстрира  умения да анализира, да прави 

аргументирани  изводи и заключения и да предлага обобщения и препоръки. Изборът на 
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темата изисква наличието на  комплексни, задълбочени и системни знания  в областта на 

политологията и на европеистиката, както и отлично познаване на институциите на ЕС, на 

техните  сложни и променящи се механизми на функциониране.  Дисертационният труд е 

доказателство за систематичност и добросъвестност на изследователя, за едно много 

добро начало на бъдеща творческа кариера.  

Тук могат да бъдат изброени редица достойнства на труда: задълбочени анализи, 

безспорно познаване на академичния дебат по изследваните въпроси и на документите на 

европейско и на национално равнище, професионален подход към изследването, умения за 

формулиране на изводи и обобщения. 

Гергана Радойкова има три публикации по темата на дисертацията в периода 2011-

2014г. 

4. Бележки  

По време на вътрешната защита на дисертационния труд  отправих редица 

конкретни бележки и препоръки към докторант Гергана Радойкова.  Със задоволство 

отбелязвам, че тя  е приела и отчела добросъвестно голяма част от тях  в окончателния 

вариант  на дисертацията. Ще повторя още веднъж една моя принципна бележка към 

дисертационния труд, която е свързана с  по-ясното открояване на авторовото мнение. 

Приемам, че темата е сложна, още повече, че самият Европейски съюз  е в непрекъснато 

развитие и търпи редица изменения, но това не бива да прави докторантката колеблива по 

отношение на нейните тези и собственото й мнение, което да защитава аргументирано, 

дори и в случаите, когато е в противоречие с някои от твърденията в разглежданите  

публикации. Отдавам това на боязливостта  на младия учен, но силно  препоръчвам да се 

отърси от нея в бъдеще и да изгражда по-смело свои тези и мнения, които да отстоява 

аргументирано. На няколко места смелостта е надделяла и има отлично защитени 

авторови тези – например, Гергана  Радойкова «дръзва» да не се съгласи със Саймън Хикс 

и обосновава своето несъгласие с подходящи аргументи.  Мисля, че това трябва да е 

подходът й в бъдеще. 
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Убедена съм, че Гергана Радойкова е в самото начало на своята научно-

изследователска кариера, поради което мисля, че ще е само от нейна полза, ако се опитва 

занапред не само да анализира, но  и да предлага повече и по-смели авторови мнения, по-

ясни позиции и по-избистрени авторови схващания по спорните въпроси.  

5. Приноси 

 Напълно споделям приносите, посочени от докторант Радойкова в автореферата. Те 

дори са представени твърде скромно. Самото проучване и анализиране на дефицита на 

отчетност в изпълнителна власт на ЕС има своя приносен характер за българските 

политологически и европейски изследвания. Оценявам положително анализа и оценката 

на отчетността на българския министър председател пред Народното събрание на 

Република България, направени въз основа на емпирично изследване на докторант 

Радойкова чрез разглеждане на различни важни и актуални казуси.  Като приносни могат 

да бъдат окачествени и конкретните предложения за промени в институционалните 

практики за преодоляване на дефицита на отчетност.  

6. Въпроси  

Бих искала да поставя един въпрос, на които докторант Радойкова да отговори по 

време на защитата: Какъв е нейният коментар за решенията на ЕС относно украинската 

криза от гледна точка на дефицита на отчетност в ЕС ?  

7. Език, стил, техническо оформление, библиография 

Докторант Гергана Радойкова има много добър език и научен стил, прецизна е по 

отношение на терминологията. Технически  дисертацията е оформена грижливо.  

Библиографията е  изчерпателна, източниците са използвани добросъвестно в 

дисертацията.   

8. Изводи 

Обобщавайки казаното дотук бих искала да представя накратко моите цялостни 

впечатления от рецензирания труд:  
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Дисертационият труд на Гергана Радйкова е компетентно, професионално и 

завършено изследване, основано на отличното познаване на академичните дискусии и на 

конкретните  проблеми. Тя  демонстрира аналитични умения и творчески способности. 

Ясните задачи, които си поставя  също допринасят за целенасочеността на изследването. 

Дисертационният труд   показва   научната осведоменост и информационната култура  на 

докторант Радойкова.   

 

9. Заключение 

Въз основа на цялостната положителна оценка, посочените достойнства и конкретните научни 

приноси на дисертационния труд “Дефицитът на отчетност в изпълнителната власт на 

Европейския съюз след влизане в сила на Договора от Лисабон»  убедено подкрепям 

присъждането на образователна и научна степен “доктор” на Гергана Радойкова. 

 

 

07. 04. 2014г.       Рецензент:  проф. д-р Ингрид Шикова 

 

 

 

 

 

 

 


