
Р Е Ц Е Н З И Я 

 

На дисертационния труд на Недка Петрова-Стоянова на тема: 

„Променящи се конфигурации на ядрото на изпълнителната власт в 

България“ 

 

Общо описание на дисертационния труд 

Рецензираният дисертационен труд е структуриран в четири глави, 

увод, заключение и библиография (68 източника на български език и 48 на 

английски и френски). Към източниците трябва да прибавим и 

използваните 36 документа. Дисертацията е в обем 246 страници и 

включва 13 таблици и 12 фигури. 

Прави впечатление логически стройната и балансирана структура на 

дисертацията. Анализа върви от общото към частното. Изложението е 

подчинено на решаването на поставените изследователски задачи и 

основна цел. 

Към дисертацията е приложен автореферат и списък с публикации по 

темата на дисертацията (6 публикации на български език и 1 на английски 

език). Автореферата представя основното съдържание и постижения на 

дисертационния труд. 

 

Методология  

В методологическо отношение авторката прилага концепцията за 

„ядрото на изпълнителната власт“ към анализа на изпълнителната власт в 

България за периода 1991-2009 г. (и по-конкретно в анализа на 6-те 

редовни правителства). 

За първи път в българската научна литература докторантката се 

стреми да приложи едно ново направление в анализа на изпълнителната 

власт, като излиза извън рамките на нормативистките традиции. Тази 
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концепция дава възможност да се отчете обстоятелството, че кабинетното 

управление не се състои само и просто в ежеседмичните заседания на 

министрите. Тя дава възможност да се анализира: мрежата от координация 

и фрагментация на централното управление; какви са процесите на вземане 

на решения в разглежданите кабинети; какво ядро се формира и как то от 

своя страна влияе върху политическите действия; как решенията се 

подготвят извън формалните заседания на кабинета и т.н. 

По този начин се запълват съществуващи теоретични и 

методологически празноти в изследванията на изпълнителната власт. 

Основната изследователска цел е ясно и правилно формулирана: да се 

определи ядрото на изпълнителната власт в 6-те редовни правителства на 

Република България (правителствата на Филип Димитров, Любен Беров, 

Жан Виденов, Иван Костов, Симеон Сакскобургготски и Сергей 

Станишев) и как една секторна политика (тази на отбраната) повлиява 

върху конфигурацията на това ядро. 

За постигането на тази изследователска цел освен теоретични 

източници, хипотези и модели докторантката е използвала, както анализа 

на документи (закони, концепции, правителствени програми, отчети, 

устройствени правилници за дейността на МС), така и проведените 

интервюта с министрите на отбраната от разглежданите правителства. 

Специално искам да откроя като важно достойнство на дисертацията 

използването на стандартизирани интервюта като метод на качествени 

изследвания – с цел събирането и последващото анализиране на 

достатъчна съвкупност от емпирични данни, даващи възможност да бъдат 

направени изводи с по-голяма научна достоверност. 

Докторантката правилно е въвела ограничения в дисертационното 

изследване. Стремежът към „пресушаване“ на проблемите намирам за 

наивен и методологически несъстоятелен. В случая извън дадения 

„политологичен институционален анализ“ докторантката е оставила 
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въпросите за легитимността на изпълнителната власт и за ресурса, който 

различните министри управляват. 

 

Анализ и оценка 

В първа глава докторантката е изложила концептуалната рамка на 

дисертацията, която се основава преди всичко на дефиницията на 

понятието „ядро на изпълнителната власт“, дадено от  Род Родес (Prim 

Minister, Cabinet and Core Executive). Очертани са такива характеристики и 

тенденции като: министър-председателя е в центъра на ядрото на 

изпълнителната власт при Уестминстерският модел; изпълнителната власт 

се развива по посока на президентизация; нарастване ролята на 

изпълнителната власт за сметка на колективните актьори като партиите и 

парламентите и др. 

Намирам посочените характеристики и тенденции за вярно 

определени. В същото време бих предложил една по-нюансирана оценка 

отчитаща спецификата на парламентарните и полупрезидентски режими в 

европейските страни (при полупрезидентските режими министър-

председателя дели изпълнителната власт с президента). 

Освен това анализа би трябвало да отчита и съществуващото в 

научната литература разграничение между „Уестминстерският модел 

демокрация“ и модела на „континенталната демокрация“ („ консесуална 

демокрация“, „демокрация на квалифицираното мнозинство“), въпреки 

общите фундаментални характеристики на европейските политически 

режими. 

Във втора глава е анализирана литературата разглеждаща 

характеристиката и обхвата на процеса на вземане на решения. По-

конкретно са анализирани: особеностите на вземане на решения при 

еднопартийните и коалиционните кабинети; същността на вземането на 

решения („значима тежест се прехвърля от формалните към неформалните 
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механизми“); ролята на министерската солидарност като основен принцип 

при вземане на решения; четирите основни типа роли на министър-

председателя; ролята на политическия екип на министър-председателя; 

мрежовите взаимоотношения в ядрото на изпълнителната власт и др. 

В глава трета и четвърта се съдържат същинските приносни 

моменти в дисертационното изследване. 

На основата на концепцията за „ядрото на изпълнителната власт“ е 

направена характеристика и типология на българските правителства (1991-

2009 г.); анализирана е регламентацията на процеса на вземане на решения 

от тях; разкрити са факторите обуславящи промяната на ядрото на 

изпълнителната власт. Акцентира се на обстоятелството, че „смяната на 

парламентарното мнозинство е основен фактор, който определя 

динамиката на ядрото на изпълнителната власт“.  

На основата на направения анализ авторката логически извежда някои 

основни изводи: засилва се ролята и значението на политическото ядро на 

изпълнителната власт (същевременно вътре в това ядро се очертава 

тенденция към нарастваща централизация на властта около личността на 

ръководителя на изпълнителната власт); ядрото на изпълнителната власт 

улеснява и опростява процеса на вземане на политически решения в 

съвременните правителства; при коалиционното управление, лидерите на 

партиите в коалицията са част от политическото ядро на изпълнителната 

власт и др. 

В последната, четвърта глава е анализирана отбранителната политика 

на България в контекста на динамиката на ядрото на изпълнителната власт. 

Анализът води до интересният извод: „Министърът на отбраната 

управлява най-големият бюджет в сравнение със своите колеги през 

разглеждания период. Същевременно той не е част от ядрото на 

изпълнителната власт“. 
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Бележки и препоръки 

В хода на изложението на настоящата рецензия бяха направени 

отделни бележки или просто споделени различни възгледи. Тук ще обърна 

внимание на две мои съображения. 

Първо. Както сама посочва докторантката анализа в дисертационния 

труд се концентрира главно върху процеса на вземане на решения (от 

гледна точка на концепцията за „ядрото на изпълнителната власт“). 

Уважавам правото й на избор, но в същото време трябва да посоча, че 

извън нейното полезрение остава важният въпрос за ефективността на 

управленските решения. За политиката, както и за всяка човешка 

дейност, в последна сметка се съди по резултатите. Още повече, че в 

ежегодният „Индекс на провалените държави“ (на сп. „Форин полиси“, 

Фонда на мира и Корнегиевата фондация) България през разглеждания 

период (1991-2009 г.) е поставена в категорията „заплашена от провал 

държава“. Слабостта на българската държава, липсата на ефективни 

институции и дори нейното демонизиране и разграждане през някои 

години отвори ниши, в които бързо се настаниха корупцията и 

престъпността. Българското общество е изправено пред необходимостта от 

„пресъздаване на държавата“ (Дж.Стиглиц), от установяване на по-

ефективна и отзивчива държава. 

Второ. При разглеждането на принципа за т.н. министерска 

солидарност, трябва да се има предвид една важна особеност на 

българския конституционен политически модел, на която обръща 

внимание големият политолог и конституционалист Морис Дюверже. В 

своето академично слово по случай удостояването му с „доктор хонориус 

кауза“ от СУ „Св. Климент Охридски“ той посочва като „най-дълбок 

недостатък“ на конституцията на Р България (1991) – „пълното игнориране 

на министерската солидарност“, която винаги и навсякъде е била 
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разглеждана като основен елемент на типичния парламентарен режим, 

наричан още „управление на министерски кабинет“. 

Дюверже има предвид обстоятелството, че при един действителен 

парламентарен режим министрите свободно се избират и освобождават от 

министър-председателя и отговорността на правителството пред 

парламента е колективна; депутатите не би трябвало да се намесват в 

избора на министрите, те биха могли само да гласуват вот на недоверие 

или да откажат вот на доверие, поискан от правителството, но на цялото 

правителство. 

Направените бележки в рецензията имат характер по-скоро на 

препоръки за бъдещата изследователска работа на докторантката. Както 

съм подчертавал и в други мои рецензии, в последна сметка рецензира се 

това което е написано, а не онова което още може да се напише. 

Намиран „Самооценката за приносните моменти в дисертацията“ – за 

коректна. 

 

Заключение  

Дисертацията на Недка Петрова-Стоянова е оригинално и системно 

изследване на значим и актуален научен проблем. То притежава 

необходимите научни достойнства за присъждане на научната и 

образователна степен „доктор по политология“.  Надявам се научното 

жури да сподели моето убеждение. 

 

 

София, 30 юли 2012    РЕЦЕНЗЕНТ: 

Проф.д-р Георги Янков 

 

 

 


