
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Румяна Коларова, член на жури по конкурс за присъждане на научната и 

образователна степен доктор на Гергана Георгиева Радойкова представила 

дисертация на тема „Дефицитът на отчетност в изпълнителната власт на ЕС след 

влизането в сила на Договора от Лисабон“ 

 

Представеният за защита дисертационен труд е с обем 225 стандартни страници, 

разделен на увод, три глави и заключение. Научният апарат съдържа 207 заглавия и 63 

официални документа. Източниците са разнообразни, авторитетни и сред тях няма 

неизползвани, т.е. библиографията е действителна и пълноценно приложена. 

Цитираната научна литература свидетелстват за необходимата многостранност на 

аналитичните гледни точки, но също така е наложена от интердисциплинарността на 

темата, изследователския проблем и избрания подход. 

Дисертационният труд напълно отговаря на изискванията в Чл. 6, ал. 3 от Закона 

и чл. 27 от Правилника: („да показва, че кандидатът притежава задълбочени 

теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни 

научни изследвания“ ; „да съдържа научни или научно-приложни резултати, които 

представляват оригинален принос в науката“). 

Дисертационния труд разглежда безспорно ключова тема, чиято актуалност и 

значимост след влизането в сила на Договора от Лисабон непрекъснато нараства. В ЕС 

за продължителен период от време демократичността се е свързвала преди всичко в 

безспорното наличие на множество центрове на власт и ефективността на взаимния 

контрол и баланс между тях – било то чрез управление на много нива или чрез анализ 

на веригите на делегиране на власт и на политическа отговорност. Паралелно с това 

едно от силните основания за демократичен дефицит винаги се е приемало че е 

„безотчетността на изпълнителната власт“ – както на европейско ниво, така преди 

всичко на национално. В тази връзка темата за „дефицита на отчетност“ е от ключово 

значение както за изследователската общност, така и за стратегиите за 

институционална реформа в Европейския съюз. 

Като достойнство на работата на първо място искам да посоча умението на 

докторантката да работи в рамките на подход, за който проблемът за демократичният 

дефицит се разглежда по начин, който е нов за българския научен дебат. Тук имам 

предвид не толкова изследването на дефицитите на „демократична отчетност“ и 

дефинирането на самия термин „отчетност“, което е в основата на дисертационния труд  



на Гергана Радойкова. Само по себе си дефинирането и операционализирането на 

термина „отчетност“ е принос към развитието на понятийния апарат, с който работят 

българските политолози и европеисти. Но като прецизира понятийно анализа на един 

от ключовите елементи във веригите на делегиране на власт и търсене на политическа 

отговорност, докторантката не поема голям риск. Подобни изследователски приноси са 

„условие без което не може“ в дисертационните трудове. Първата глава от 

представения за публична защита текст дава достатъчно основания за твърдението, че 

докторантката системно е работила и успешно се е справила с тази рутинна задача.  

За мен основното достойнство на работата е решението на Гергана Радойкова 

последователно да аргументира и отстоява в работата си един нов за българския научен 

дебат и необщоприет в изследванията на Европейския съюз подход, при който 

„форумът-упълномощител“ не е институцията представляваща „общността от държави 

членки“, а институцията представляваща „общността на гражданите“. Дали правната 

рамка на Европейския съюз дава основание за подобна интерпретация е въпрос на 

научен дебат, но заслужава висока оценка фактът, че Гергана Радойкова не само е 

избрала, но последователно е работила за изграждането на система от научни 

аргументи в защита на подобен подход. Нещо повече, тя е провела и емпирично 

изследване, което с резултатите си потвърждава основателността на този подход, 

защото дава възможност за сравнителен анализ на процесите на отчетност и 

резултатите от упражняването на отчетност (ясно и еднозначно разграничени от 

процесите на поемане на политическа отговорност). Необходимостта от работеща 

дефиниция на другата страна на изследваното взаимоотношение – „изпълнителят“ – е 

още по-трудна задача, с която дисертантката успешно се е справила, макар в този 

случай възприетата от нея дефиниция е още по-необичайна за българския научен дебат. 

Защото в системата на управлението на много нива институцията определяна като 

„изпълнител“, който трябва да се отчита на „форума-упълномощител“ доста трудно 

може да се дефинира по аналогия с системата от „титуляри на изпълнителна власт“ в 

ЕС или паралелно на нея. Неизбежното, но контрапродуктивно търсене на аналогия и 

паралелизъм, обаче, не са достатъчно детайлно коментирани в дисертацията. 

Второто голямо достойнство на предложения за публична защита дисертационен 

труд е успешно проведеното емпирично изследване на отчетността на Европейския 

съвет след влизането в сила на договора от Лисабон. Висока оценка заслужава както 

подбора на казуси, така и комплексния подход при набирането на информация чрез 

интервюта и анализ на документи. Направените изводи са коректни и може само да 



съжаляваме, че анализираният период е твърде кратък, а за българските правителствени 

институции и твърде турбулентен. Но разработеният теоретичен модел и натрупаната 

информация е безспорно добра основа за продължаване на изследването в бъдеще. От 

съществено значение е и фактът, че така „българският случай“ става сравним и 

съпоставим с процесите на отчетност в останалите държави членки. 

Предложеното изследване на демократичната отчетност в ЕС има и един 

основен теоретичен дефицит, компенсирането на който би изисквало изследване, далеч 

надхвърлящо задачите и обема на дисертация за присъждане на научната и 

образователна степен „доктор“. Компенсирането на този теоретичен дефицит изисква 

да се отиде отвъд формалните рамки на „правителствените“ институции и да се 

изследва партийността като основен механизъм на изработване на политически 

решения и търсене на политическа отговорност, който съществено влияе върху 

процесите на упълномощаване и отчетност. Може само да пожелаем в бъдеще Гергана 

Радойкова да насочи изследователските си интереси и в тази посока. 

В качеството си на научен ръководител мога отговорно да декларирам, че 

дисертационният труд „Дефицитът на отчетност в изпълнителната власт на ЕС 

след влизането в сила на Договора от Лисабон“ е изцяло дело единствено на Гергана 

Радойкова. Този труд е резултат от впечатляващи по своята системност и методичност 

научни усилия, които имаха за предпоставка способността й да навлезе в научен 

проблем с висока сложност и динамичност, способността й да се включи в научен дебат 

с дълга предистория, висока степен интензивност и актуалност, както и способността 

на Гергана да проведе едно комплексно емпирично изследване, което да отговаря на 

две изисквания: да бъде представително за процесите на демократична отчетност в 

рамките на българските политически институции и актьори; да бъде сравнимо както по 

теоретичния си модел, така и по получените резултати с аналогични изследвания, за 

процесите на отчетност в други държави членки, проведени от реферирани в 

дисертационния труд автори.  

Като имам предвид качество на изследователската работа по дисертационния 

труд, обобщената оценка на постигнатите резултати, безспорната оригиналност на 

основните изводи и научните приноси направени в представения труд напълно убедено 

предлагам на Научното жури да присъди на Гергана Георгиева Радойкова 

образователната и научна степен “ДОКТОР”. 

София      

12.04.2014       доц. д-р Румяна Коларова  


