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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Актуалност на темата 

Изпълнителната власт е същината на управлението. Тя се свързва с политическите 

лидери, които формират най-висшия слой на управлението: президенти и министри, 

министър-председатели и кабинети. Изпълнителната власт е енергизиращата сила на даден 

политически режим, тя определя приоритетите, взема решенията и контролира тяхното 

изпълнение. Категориите, които дефинират демокрацията или авторитарните практики се 

определят в зависимост от това как действа изпълнителната власт.  

В съвременния свят, характеризиращ се със сложни политически системи и 

многообразие от функции, които те изпълняват, институциите на изпълнителната 

власт са най-динамичния компонент на дадена политическа система, от който зависи 

не само продукта на тази политическата система, но и нейната ефективност и 

стабилност. Националната изпълнителна власт е в центъра на политическия живот. За 

разлика от останалите институции, тя е по-скоро компактна структура, чиито гледни точки и 

изявления са обикновено широко и детайлно публикувани. 

  Парламентарното или кабинетно управление е един от фундаменталните елементи на 

западноевропейското управление. Може да се каже без преувеличение, че това е една от най-

важните характеристики, чрез която можем да гледаме на Западна Европа като политическа 

цялост
1
. То предполага общи политически разбирания, правила и модели на поведение за 

западноевропейските страни, които ги разграничават от останалия свят.   

 Изпълнителната власт е непрекъснато във фокуса на съвременните политологически 

анализи. Засилен интерес към тази проблематика се наблюдава в периода 80-те години на XX 

век – началото на XXI век, когато се появяват многобройни изследвания, които анализират 

различни тенденции и особености на живота на кабинетите. Тези изследвания излизат извън 

традиционните институционални анализи разглеждащи отношението на изпълнителната 

власт с останалите власти и се концентрират върху вътрешния живот на кабинетите. Така 

обект на анализ става влиянието върху кабинета на политическите партии, специфичността 

на министерската кариера, характеристики и тенденции в развитието на политическия елит, 

смяната на министерските елити.   

През последните две десетилетия все по-очевидно става, че кабинетното управление 

не се състои само в ежеседмичните заседания на 15-20 или повече министри. За да се отчете 

факта, че решенията се подготвят извън тези формални заседания на кабинета, в 

литературата за кабинетното управление се появява концепцията за ядрото на 

изпълнителната власт. Истинските дебати се случват в малки групи, някои от които 

формално институционализирани (като например комитети/междуведомствени съвети) или 

по време на неформални разговори между отделни министри. Тук трябва да се отбележи, че 

обикновено при такива разговори между двама или трима членове на кабинета, единият от 

тях в повечето случаи е министър-председателя. Ето защо дискусиите на малки групи са 

относително чести, а истинските дебати по време на самите заседания на кабинета са 

относително редки. При съвременното кабинетно управление все повече решенията се 

дискутират в детайли предварително от отделни членове на кабинета, с включването 

или не на помощни структури, и все по-малко заедно от всички министри по време на 

правителствените заседания.  

                                                             
1
 То се прилага във всички страни, с изключение на Швейцария. 
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2. Измерения на изследователския проблем 

Кабинетното управление е уникално, защото е колективно и колегиално. Но да се 

управлява заедно е много трудно и изисква адаптивност към изискванията на съвременния 

свят. Ако се приеме директно това означава, че всички министри трябва да се включени в 

цялостната проблематика, с която се занимава кабинета. Това очевидно не е реалистично. 

Кабинетното управление може да функционира ефективно само, ако изостави до определена 

степен своя базов принцип на организация. В този смисъл то е поставено пред дилема и 

необходимост от търсене на баланс: ако ефективността предполага министрите да не 

управляват заедно, но те са колективно отговорни пред парламента, то общото вземане на 

решения не може да бъде игнорирано. В този ред на мисли трябва да се изследва природата 

на взаимоотношенията между два противоположни принципа, на основата на които в 

кабинетните системи правителствата са организирани. Това означава да се изследват 

разнообразните пътища на стесняване на обхвата на вземаните с общо участие от страна на 

всички министри решения, както и процесите на класифициране на тези механизми. Така 

изследователското усилие се насочва към анализиране на отношенията между министър-

председателя и отделните министри,  координацията между тях в процеса на формулиране и 

реализиране на правителствените приоритети.  

От фактологическа гледна точка ще е неточно да се твърди, че използвайки думите 

министър-председателско или кабинетно управление може да бъде описано цялото 

многообразие на правителствени структури и отношения, които координират 

правителствената политика. В този смисъл Род Родес
2
 отбелязва, че съществуват много 

теоретични празнини при изследването на изпълнителната власт. Според него два 

теоретични подхода заслужават нашето внимание. Първият е свързан със значението на 

бюрокрацията в съвременния свят и нейното поведение, свързано с ведомствения й бюджет; 

вторият се основава на теорията за съществуването на политически мрежи при 

формулирането и реализирането на политиката.  

Първият модел се основа на класическия рационален избор, който всяка бюрокрация 

прави. Бюрократите са рационални, интересуващи се главно от себе си актьори, чиято 

основна цел е да увеличат бюджета на своята структура. Според втория модел политиката се 

прави от управленски мрежи. Тези мрежи са обединения на бюрократи и професионалисти в 

различни видове правителствени структури. На практика всяка такава политическа мрежа е 

нещо като мини правителство по отношение на своята функционална област. Предимството 

на тези два теоретични подхода е в това, че те ни предлагат едни нови по-развити гледни 

точки в сравнение с конвенционалните въпроси като например министерската отговорност. 

Като част от анализа се използва класифицирането на правителствените структури според 

тяхното значение и влияние или вида на бюджета, с който разполагат, като се излиза отвъд 

традиционни изходни точки като властта на министър-председателя, колективната 

отговорност на кабинета, отговорността на правителството пред парламента.  

Настоящото изследване се позиционира във втората част на подхода – прави се опит 

да се разгледа мрежата от структури и личности около министър-председателя, които 

имат влияние върху формирането и реализирането на политиката. 

Класическата дефиниция на понятието „ядро на изпълнителната власт” дава отново 

Род Родес
3
 - под термина „ядро на изпълнителната власт”, той включва „всички онези 

организации и процедури, които координират централните правителствени политики и 

                                                             
2
 Rhodes, R.A.W, Dunleavy, Patrick, Prime Minister, Cabinet and Core Executive, 1995, р. 15-26 

3
 Ibid, p.12 
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действат като последни арбитри при конфликт между различните части на 

правителствената машина”. Накратко, авторът визуализира ядрото на изпълнителната 

власт като сърцето на правителствената машина, то представлява сложна мрежа от 

институции, взаимносвързани структури, процедури и практики около министър-

председателя, кабинета, отделните министерства, неформалните срещи между министрите и 

междуведомствените съвети или комитети около премиера.  

В цитираното изследване се възприема термина „ядро на изпълнителната власт” като 

работна хипотеза. Тя се използва, за да се анализират процесите на координацията и 

фрагментация на централното управление. Този термин позволява да се привлече 

вниманието към степента на ефикасност и резултатност на координацията и различните 

механизми за реализиране на тази координация.  

Така през последните 25-30 години в опитите на политическите анализатори да 

обяснят взаимоотношенията на министър-председателя и неговия кабинет, отвъд формалната 

рамка на тези взаимоотношения, се появява концепцията за ядрото на изпълнителната власт. 

Около нея се развива дебат, че притежаването и упражняването на политическата власт може 

да се разглежда като проста зависимост, според която повече власт за министър-

председателят автоматично означава по-малко власт за отделните министри  и обратно
4
.  

При Уестминстърския модел
5
 се смята, че премиерът е по-силен от кабинета, защото 

той или тя е и лидер на спечелилата изборите партия, има пълномощието да назначава и 

уволнява министри, води заседанията на кабинета и контролира техния дневен ред, разполага 

с повече потенциал за натрупване на лична популярност сред електората чрез 

възможностите, които получава от медиите, на международната сцена се изявява като 

световен лидер и като цяло той разполага със свободата да се включва във всички аспекти на 

правителствената политика. В този смисъл той е и в центъра на ядрото на изпълнителната 

власт. В настоящия дисертационен труд се приема, че българската демокрация е от 

мажоритарен, уестминстърски тип.  

Чрез концепцията за ядрото на изпълнителната власт става възможно описанието на 

различната степен, в която отделните политически актьори са взаимнозависими един спрямо 

друг в процеса на формулиране и реализиране на политическите цели. Същевременно трябва 

да се подчертае, че тези взаимоотношения не са статични и фиксирани, а са в непрекъсната 

динамика. Властта в рамките на ядрото на изпълнителната власт е относително флуидна и 

варира в зависимост от конкретните индивиди,  поставените задачи и различния политически 

контекст, в който те работят.  

В настоящия дисертационен труд се разглежда изпълнителната власт в България през 

призмата на концепцията за ядрото на изпълнителната власт, т.е. той може да бъде 

позициониран в полето на анализ на начина, по който съвременните демократично избрани 

правителства управляват обществата, от които и за които са избрани. Когато говорим за ядро 

на изпълнителната власт, разделянето на властта между лидера и останалата част от 

правителството е в основата на изследователския интерес. 

Чрез предлагания в дисертационния труд теоретичен модел се стремим да предложим 

едно  ново направление на анализ на изпълнителната власт, което излиза отвъд статичните 

                                                             
4
 Dorey, Peter,  Policy making in Britain: An Introduction, 2005 

5 
Терминът Уестминстърски модел се използва като синоним на мажоритарен модел и е подробно обяснен на 

стр. 23 от дисертационния труд. 
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конституционни и нормативни традиции, основавайки се на исторически институционални и 

интерпретативни подходи.  

3. Цел и основни изследователски задачи 

Изследователският стремеж е да се допринесе за анализа на изпълнителната власт от 

един по-различен изследователски ъгъл на отношенията между българския министър-

председател и отделните министри, на влиянието върху премиера и върху кабинета като цяло 

на други структури като политически кабинети, партии, административни звена, отделни 

съветници и др., разгледан е процеса на координация между тях при формулиране и 

реализиране на правителствените приоритети.  

Разделянето на властта между лидера, останалата част от правителството и всички 

(структури и личности), които по някакъв начин имат достъп и отношение към процеса на 

вземане на политически решения в правителството е в основата на изследователския 

интерес. Същевременно ясно съзнаваме, че теоретичната концептуализация на тази 

проблематика е сложна и провокативна задача поради комплексния характер на събитията, 

недостатъчната историческа дистанция и наличието на множество противоречиви гледни 

точки и интерпретации  на  разглежданите факти  и  събития.  

Първоначално проблематиката, свързана с ядрото на изпълнителната власт се 

разглежда основно в контекста на властта на министър-председателя и на кабинета, но отвъд 

тях остават много структури, взаимоотношения и връзки, които понякога имат решаващо 

значение за политиката на дадено правителство. В тази връзка в дисертационния труд се 

правят две допълнения към съществуващата теория: първо, формалната структура на 

междуминистерските отношения е допълнена с анализ на неформални структури и актьори в 

процеса на координация, като се отчита съответния политически контекст. Второ, 

политиката и съответните политически задачи се разглеждат като основни елементи, които 

свързват различните актьори и имат отношение към процеса на вземане на решения в 

кабинета и формират ядрото на изпълнителната власт.  

Основната изследователска цел на настоящия дисертационен труд е да се  

определи ядрото на изпълнителната власт в разглежданите правителства и да се 

анализира как една секторна политика повлиява конфигурациите на това ядро. Тя е 

свързана с определянето кои са ключовите актьори, т.е. кой и защо е в ядрото на 

изпълнителната власт в съответното правителство. На второ място се анализира едно 

конкретно министерство – министерството на отбраната, като пример за промени в ядрото на 

изпълнителната власт в България.  

Дисертационният труд прави анализ на българските правителства в периода 1991 -

2009 г. Началната година е избрана, защото това е годината на приемането на настоящата 

Конституция на Република България. За горна граница е избран края на мандата на 

последното завършило управлението си правителството. Така обект на изследване стават 

шестте редовни правителства, които България е имала през този период
6
. 

В дисертацията кабинетната система се разглежда в рамките на определението дадено 

от Жан Блондел в изследванията му на правителствата през последните три десетилетия, т.е. 

като мрежа, състояща се от министър-председателя, от някои важни министри, 

индивидуално или в групи, от някои партийни лидери, които могат да бъдат и извън 

правителството, от някои правителствени съветници. Приема се, че съществуват различни 

                                                             
6
 От анализа отпадат двете служебни правителства, които България е имала през разглеждания период, поради 

тяхната краткотрайност и особен статут. 
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начини, по които е уреден процеса на вземане на решения в съвременните български 

правителства. Те са силно повлияни от личността на министър председателя и неговото 

отношение с подкрепящото го парламентарно мнозинство. Същевременно съществуват и 

различни варианти в зависимост от степента, в която различните политически или 

административни структури, междуведомствените съвети или дори отделни личности 

повлияват процеса на вземане на политически решения в отделните правителства.  

Процесът на подготовка на правителствените решения, неформалните  дискусии, 

едновременно на политическо и административно ниво не са така добре „рутинизирани”  у 

нас, както в държавите с по-дълъг демократичен опит, ето защо в България този процес е по-

дълъг, по-непредвидим (особено при правителствата в първата част на разглеждания 

период), по-неясен и се нуждае от специфичен инструментариум, за да бъде анализиран. 

Концепцията за ядрото на изпълнителната власт е много полезна в това отношение, защото 

акцентира върху различните, понякога противоречиви, модели на взаимоотношения.  

Изследването на процеса на вземане на решения в българските правителства през 

разглеждания период се стреми да определи какви са процесите на вземане на решения в 

разглежданите кабинети, какво ядро се формира и как то от своя страна влияе върху 

политическите действия. От друга страна се опитваме да проучим факторите, които 

обуславят формирането на това ядро и влияят върху динамиката му. В този контекст можем 

да очакваме, че процесът на вземане на решения варира от изцяло колективно или по-скоро 

колективно вземане на решения до йерархично. Това се дължи на факта, че личностите се 

различават: някои лидери са по-способни или повече желаят да се намесват във вземането на 

решения от кабинета, докато други са "по-пасивни". Тези характеристики не са само 

личностни; те са повлияни и от други структурни фактори, които също се отразяват на 

начина на вземане на решения. Така например, при анализа характеристиките на всеки 

кабинет се разглеждат в рамките на специфичния контекст, в който се появява съответното 

правителство: културен, исторически, социален, партийна система и лидерство.  

Съществуват пропуски в нашето познание по отношение на ключовите актьори и 

институции в българското управление, отвъд формалната институционална рамка. А без него 

трудно можем да опишем работата на министър-председателя, на политическия му кабинет, 

на отделните министри, на правителството като цяло. Същевременно всичко това се случва в 

контекста на една относително нова институционална рамка (Конституцията от 1991 г.). Към 

това трябва да се добави влиянието на всички процеси, които имат отношение към 

приоритeзирането на политическия дневен ред, като преразпределението на собствеността, 

влиянието на подготовката и членството на страната ни в Европейския съюз, 

законодателството, което раздели политиката от администрацията (Закона за държавния 

служител), навлизането на новите технологии (особено на Интернет) и т.н. Всички тези 

промени се отразяват съществено върху функционирането на българското правителство. 

Основните изследователски задачи на дисертацията включват: 

1. Дефиниране на концепцията за ядрото на изпълнителната власт в контекста на 

моделите на упражняване на властта на министър-председателя; 

2. Преглед на литературата, свързана с характеристиките, обхвата и спецификите на 

процеса на вземане на решения в съвременните кабинети;  

3. Анализ на нормативната рамка на дейността на българското правителство; 

4. Типологизация на разглежданите кабинети и анализ на тяхната структура; 

5. Определяне и анализиране на ядрото и неговата динамика в различните 

правителства в контекста на процеса на вземане на решения и координация на 

правителствената политика при всяко отделно правителство; 
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6. Посочване на някои ограничения на използваната концепция;  

7. Разглеждането на отбранителната политика като пример за промени в ядрото на 

изпълнителната власт в България. 

Използването на концепцията за ядрото на изпълнителната власт позволява насочване 

на вниманието на изследователя не само вътре в кабинета, но и към други личности, 

институции и структури, които имат отношение към процеса на формиране и реализиране на 

политиката. Същевременно се поставя специален акцент върху взаимната зависимост между 

личностите и институциите, които съставят ядрото. В този контекст ядрото на 

изпълнителната власт е зависимо от политическия контекст, лидерския стил на 

премиера, личностните характеристики на всички участниците в него и типа на 

задачите или политиките, които тези политически личности изпълняват. 

4. Методи на изследване 

Кабинетното управление е възможно само при наличието на парламентарно 

мнозинство и неговата стабилност е функция на стабилността на това мнозинство. Ето защо, 

един от основните властови ресурси на всеки министър-председател е парламентарното 

мнозинство. Затова може да се очаква, че поддържането на парламентарно мнозинство влияе 

пряко върху формирането и динамиката на ядрото на изпълнителната власт. В този смисъл 

нашата основна изследователска хипотеза е, че смяната на парламентарното мнозинство е 

основният фактор, който определя динамиката на ядрото на изпълнителната власт. С 

други думи, при промяна на парламентарното мнозинство се променя и ядрото на 

изпълнителната власт. 

Но макар и водещ, факторът парламентарно мнозинство не е единствения, с който се 

обоснова динамиката на ядрото на изпълнителната власт. Изключително голямата 

комплексност на задачите, които трябва да решават съвременните правителства налага 

разширяване или свиване на ядрото  с цел да се направлява и координира реализацията на 

ключови стратегически приоритети на даден кабинет – това е нашата втора 

изследователска хипотеза. В този случай ядрото може да бъде институционализирано или 

неформално. Неговата динамика се диктува от постигането на съответната приоритетна цел, 

т.е. тя е функция на политическия дневен ред. По-значимите приоритети на дадено 

правителство изискват концентрация на ресурси в ръцете на определени структури и 

личности. По този начин се дава възможност да се изведе на преден план решаването на 

дадена политическа задача.  

Третата изследователска хипотеза може да бъде формулирана така - независимо от 

властта, която притежава и упражнява, ядрото на изпълнителната власт е силно зависимо от 

обстоятелствата, личностите, стиловете на лидерство и типа на задачите или политиките, 

които тези политически личности изпълняват. Понякога смяната на един министър може да 

доведе до радикална промяна в ядрото, дори когато формално то остава същото. 

Формулирането на хипотезите и тяхната проверка се извършва чрез анализ в четири 

направления. На първо място е направен анализ на нормативната рамка имаща отношение 

към работата на българското правителство. На второ място се анализират документи имащи 

отношение към дейността на правителствата (правителствени програми, отчети, 

устройствени правилници за дейността на МС). На трето място се прави преглед на 

литературата, посветена на развитието на политическия процес у нас през разглеждания 

период, консултирани са многобройни анализи, печатни издания и Интернет публикации за 

всяко едно от изследваните правителства. На четвърто място са проведени еднотипни 
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интервюта с министрите на отбраната от всички разглеждани правителства
7
. Използването 

на интервюто като основен метод на качественото изследване е изцяло в контекста на 

съвременните тенденции, свързани с придаването на по-голямо значение на ролята на 

респондента. Инструментариумът включва затворени и отворени въпроси, при 

формулирането на които се цели максимално избягване на сугестивността и желание за по-

внимателно и разбиращо “изслушване” на интервюирания и вникването в неговите 

собствени схеми на категоризиране и интерпретиране на проблематиката. Структурата на 

интервюто е основана на модела, разработен от Блондел и Мюлер-Ромел
8
. На бившите 

министри са поставени въпроси, свързани с дейността на кабинета – процес на вземане на 

решения, влияние на личността на министър председателя, влияние на структури и личности 

около кабинета (администрация на Министерски съвет, политически кабинети), отношения с 

партийното ръководство и парламентарната група. За целите на настоящия дисертационен 

труд дисертантът е добавил и свои въпроси, свързани с формулирането и реализирането на 

отбранителната политика на България (относно дейността на такива структури като 

Консултативния съвет по национална сигурност при президента, Съвета по сигурността към 

Министерски съвет, участие в разрешаването на кризи и т.н.)  

Събраната чрез интервюта информация послужи за написването на трета и четвърта 

глава на настоящия дисертационен труд. Разбира се, тази информация беше двойно 

проверена чрез преглед на многобройни анализи, печатни издания и Интернет публикации за 

всяко едно от изследваните правителства. Не без значение са и личните наблюдения на 

автора. Само като пример може да се посочи, че оценката на ролята на политическия кабинет 

и съветниците на един премиер е изключително  трудна, защото е трудно да се намерят 

обективни индикатори за нея.  Някои от интервюираните министри не са били в позиция да 

могат напълно да оценят ролята им. Нещо повече, тази оценка е лична и се влияе от личните 

предпочитания и позиция.  

Използваният в дисертационния труд теоретичен модел е обяснителен. При него 

кабинетната система се разглежда в рамките на определението дадено от Жан Блондел
9
 в 

изследванията му на правителствата през последните три десетилетия, т.е. като мрежа, 

състояща се от министър-председателя, от някои важни министри, от някои партийни 

лидери, които могат да бъдат и извън правителството, от министрите, индивидуално или в 

групи, от някои правителствени съветници. Приема се, че съществуват различни начини, по 

които е уреден процеса на вземане на решения в съвременните български правителства. Те се 

различават в зависимост от това дали на съвещанията на кабинета се дискутират и вземат 

реални решения или на тях просто се ратифицират предложения, направени от други 

структури. Те са силно повлияни от личността и на министър председателя и неговото 

отношение с подкрепящото го парламентарно мнозинство. Съществуват и различни варианти 

в зависимост от степента, в която различните политически или административни структури, 

междуведомствените съвети или дори отделни личности участват в този процес.  

При анализа се използва британската концепция за ядрото на изпълнителната власт
10

. 

Тази концепция, както беше посочено по-горе, разглежда различните организации и 

                                                             
7
 Изключение прави само правителството на Любен Беров. Министърът на отбраната в този кабинет Валентин 

Александров умира през 2008 г. 
8
 Blondel, Jean and Muller-Rommel Ferdinand, Cabinets in Western Europe, 1988; Blondel, Jean and Muller-Rommel 

Ferdinand, Governing Together, The Extent and Limits of Joint Decision-Making in Western European Cabinets, 1993; 

Blondel, Jean and Muller-Rommel Ferdinand, Cabinets in Eastern Europe, 2001 
9
 Blondel, Jean and Muller-Rommel Ferdinand, Cabinets in Western Europe, 1988; Blondel, Jean and Muller-Rommel 

Ferdinand, Governing Together, The Extent and Limits of Joint Decision-Making in Western European Cabinets, 1993; 

Blondel, Jean and Muller-Rommel Ferdinand, Cabinets in Eastern Europe, 2001 
10

 Rhodes, R.A.W, Dunleavy, Patrick, Prime Minister, Cabinet and Core Executive, 1995 
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процедури, които централното правителство координира, т.е. мрежата от различните актьори  

и структури и различните отношения между тях. Разделянето на властта между лидера, 

останалата част от правителството и всички (структури и личности), които по някакъв начин 

имат достъп и отношение към процеса на вземане на политически решения в правителството 

и координация на правителствената политика е в основата на изследователския интерес. 

Предлаганият теоретичен модел съчетава подходите на анализ на изпълнителната 

власт на  Блондел и Род Родес. Теоретичната концептуализация на тази проблематика е 

сложна и провокативна задача поради комплексния характер на събитията, недостатъчната 

историческа дистанция и наличието на множество противоречиви гледни точки и 

интерпретации  на  разглежданите факти  и  събития.  Моделът, който използваме се 

интересува как функционира институцията.  

Основният индикатор за включване в ядрото е участието в процеса на вземане на 

решения и координация на правителствената политика. Този индикатор формално, по 

подразбиране, предполага освен министър-председателя в ядрото да са включени и 

вицепремиерите. Но политическата реалност е много по-комплексна. Ето защо възприемаме 

за по-прецизни индикатори факторите, които помагат на премиера да поддържа 

мнозинството си, което приемаме, че е основен негов властови ресурс. На това ниво се 

появява партийността като компонент на анализа  – партийната логика при формирането на 

кабинета и отношението с парламентарното мнозинство. Друг индикатор за промените в 

конфигурацията на ядрото на изпълнителната власт в България, който е приемаме, са 

стратегическите политически приоритети. 

Тези индикатори задават и ограниченията на нашия анализ. В този смисъл е важно да 

се направи и уточнението, че в настоящия дисертационен труд се изследва институцията, а 

не елита. Това е институционален модел, който не се интересува от социалните мрежи, чрез 

които функционира елита. 

Чрез зададените индикатори се опитваме да визуализираме със схеми  ядрото, което 

формулира, насочва реализацията и контролира изпълнението на политическия дневен ред, 

регистрира политическите проблеми и определя към кого и по какъв начин трябва да бъде 

адресирано тяхното решаване. Предлаганият емпиричен материал разглежда създаването на 

мрежови взаимоотношения в ядрото на изпълнителната власт, които включват от една 

страна, обмяна на ресурси вътре в ядрото между политическите актьори, от друга, 

изграждане и поддържане на взаимоотношения с външни структури и организации. 

Ефективността на политическите актьори в ядрото на изпълнителната власт зависи от 

тактиките и стратегиите, използвани при размяната на ресурсите в рамките на тези 

взаимоотношения. В центъра на тази мрежа от взаимоотношения стои министър-

председателят. 

5. Предмет 

Предмет на изследване в настоящия дисертационен труд е съставът и динамиката на 

ядрото на изпълнителната власт в България в периода 1991-2009 г. Направен е опит да се 

определят кои са ключовите актьори в процеса на вземане на решения в българското 

правителство, т.е. кой и защо е в ядрото на изпълнителната власт в разглежданите кабинети. 

На второ място се анализира как една конкретна секторна политика, отбранителната 

политика, повлиява състава на ядрото на изпълнителната власт в България.   

В дисертационния труд се анализират на отношенията на българския министър-

председател и отделните министри, влиянието върху премиера и върху кабинета като 
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цяло на други структури като политически кабинети, партии, административни звена, 

отделни съветници и др., разгледан е процеса на координация между тях при 

формулиране и реализиране на правителствените приоритети. Стремежът е формалната 

структура на между министерските отношения да се допълни със значението на неформални 

структури и актьори в процеса на координация, като се отчита съответния политически 

контекст. Прави се опит да се изведат политическите задачи  и стратегическите приоритети в 

работата на отделните правителства, които свързват различните актьори и имат отношение 

към процеса на вземане на решения в кабинета и формират ядрото на изпълнителната власт.  

6. Ограничения на изследването 

Въпреки безспорния си потенциал в помощ на един политологичен институционален 

анализ, концепцията за ядрото на изпълнителната власт има известни ограничения. Отвъд 

фокуса на един такъв анализ остават такива индикатори като легитимността на 

изпълнителната власт, като неин основен ресурс. Защото в условията на демокрация и 

мандатност силата на политиците е в броя на хората, които стоят зад тях. Политическият 

процес дължи своята легитимност на реализираните социални очаквания. В този смисъл 

важна слабост на концепцията за ядрото на изпълнителната власт е факта, че тя не отчита 

общественото мнение като важен фактор, който повлиява политическото поведение на 

министър-председателя и може да окаже пряко въздействие върху динамиката на смяната 

на състава на ядрото на изпълнителната власт. Анализът на тази проблематика поради 

своята мащабност е предмет на самостоятелно изследване. 

Друго ограничение на концепцията за ядрото на изпълнителната власт е свързано с 

ресурса, който различните министри в едно правителство управляват. В контекста на 

концепцията за ядрото на изпълнителната власт се предполага, че присъствието в ядрото 

предполага опериране с по-голям финансов ресурс. На практика обаче, се регистрират 

сериозни разминавания между присъствието в ядрото на изпълнителната власт и големината 

на финансовия и капитален ресурс, който даден министър управлява. И тъй като настоящият 

дисертационен труд се фокусира в глава четвърта върху министерството на отбраната, сме 

избрали да подкрепим това твърдение с данни за бюджета именно на това министерство в 

съпоставка с останалите. За тази цел в таблица е направен сравнителен преглед на 

бюджетите на отделните министерства през разглеждания период. Анализът й показва, че 

поради спецификата на своя ресор и дейност, министърът на отбраната управлява най-

големият бюджет в сравнение със своите колеги през целия разглеждан период. 

Същевременно, той не е част от ядрото на изпълнителната власт. В този смисъл е 

направен извода, че ключовата роля на едно министерство може и да не е свързана само 

с управлението  - понякога, какъвто е случаят с министерството на отбраната, 

министрите управляват голям финансов ресурс и същевременно не са част от ядрото на 

изпълнителната власт. 

II. СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 На реализацията на изследователската цел е подчинена и структурата на настоящия 

дисертационен труд, която се състои от четири глави и заключение. 

 Първа глава предлага концептуалната рамка на изследваната проблематика – 

променящото се ядро на изпълнителната власт като основен инструмент на сравнителното 

изследване. Дефинирано е понятието „ядро на изпълнителната власт” и е описан теоретичния 

модел на изследването. Анализирана е връзката между президентизация на политиката и 

усилване на ядрото на изпълнителната власт. 
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1. Национална изпълнителна власт 

 Разгледани са общите характеристики на кабинетното управление, като се посочва че 

в политологическата литература се разграничават три отличителни черти на 

парламентарното управление: 

 Управляващите партии произлизат от парламента. Министрите обикновено са и 

остават членове на парламента; 

 Ръководителят на правителството (наричан министър-председател, премиер или 

канцлер) може да бъде отстранен с вот на недоверие от страна на парламента. Постът 

министър-председател е обикновено различен поста на държавния глава; 

 Изпълнителната власт е колегиална, определя се като кабинет, в който министър-

председателят е традиционно пръв между равни. Тази плуралистична изпълнителна власт 

контрастира с президентското управление, където властта се фокусира в ръцете на един 

ръководител на изпълнителната власт (президента). 

 Посочени са изведените от Блондел
11

 две водещи черти на кабинетното управление 

като общ западноевропейски опит: 

 Първо, на власт е докато се ползва с доверието на парламента – правителството не 

може да остане на власт, ако загуби доверието на парламента, то няма фиксиран срок на 

действие.  

 Второ, правителството представлява колективно тяло – министрите в даден 

кабинет са нещо повече от общ брой негови членове -  те са отговорни като общо тяло пред 

парламента и чрез него пред нацията за управлението на държавата.  

 

Логиката на парламентарния режим, която изисква правителството да бъде отговорно 

пред парламента води до това, че в последна сметка правителството става, един вид „комитет 

на мнозинството”, това означава група от индивиди, които са избрани от парламентарното 

мнозинство, за да реализират неговата политика, но имат и известна независимост и 

собствена власт;  те зависят от доверието на парламента, но политиката е оставена да се 

ръководи от тях. 

В тази точка са разгледани и шестте модела на упражняване на властта на министър-

председателя, разграничени от Род Родес
12

. Тези модели дават едновременно обяснение (как 

работят, как се случват нещата) и предписание (как нещата трябва да работят). Тези модели 

са: управление на министър-председателя; управление, повлияно от обкръжението на 

министър-председателя; управление на кабинета; управление на министрите; управление, 

основано на сегментирано вземане на решения и управление, основано на бюрократична 

координация.  

2. Изследване на ядрото на изпълнителната власт – ново предизвикателство                                                                                                  

Класическата дефиниция на понятието „ядро на изпълнителната власт” дава Род 

Родес в първа глава на книгата Prime Minister, Cabinet and Core Executive. Според Родес под 

термина „изпълнителна власт” се разбират „всички центрове на политическата власт, които 

вземат политически решения”, с други думи изпълнителните институции не се ограничават 

само с министър председателя и неговия кабинет; те включват също и отделните министри и 

техните министерства. Под термина „ядро на изпълнителната власт”, Родес включва „всички 

онези организации и процедури, които координират централните правителствени политики и 

                                                             
11

 Blondel, Jean, Introduction: Western European Cabinets in Comparative Perspective, р. 2
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 Rhodes, R.A.W, Dunleavy, Patrick, Prime Minister, Cabinet and Core Executive, 1995, р. 15-26 
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действат като последни арбитри при конфликт между различните части на правителствената 

машина”
13

. Накратко, авторът визуализира ядрото на изпълнителната власт като сърцето 

на правителствената машина, то представлява сложна мрежа от институции, 

взаимносвързани структури и практики около министър-председателя, кабинета, 

отделните министерства, неформалните срещи между министрите и 

междуведомствените съвети или комитети около премиера. Към ядрото на 

изпълнителната власт Родес включва и всички координиращи структури като 

политическия кабинет на министър-председателя, националната банка, различни 

структури, свързани със сигурността и разузнаването. В политологическата литература 

чрез концепцията за ядрото на изпълнителната власт се анализират процесите на 

координацията и фрагментация на централното управление, като се акцентира върху 

степента на ефикасност и резултатност на координацията и различните механизми за 

нейното реализиране.  

При Уестминстърския модел министър председателят е в центъра на ядрото на 

изпълнителната власт. Той или тя е лидер на спечелилата изборите партия, предлага 

министерските назначения и може да уволнява министри, председателства правителствените 

заседанията, които протичат по одобрен от него дневен ред, формира и оглавява различни 

междуведомствени съвети/комитети. В рамките на ядрото различните участници в 

политическия процес са взаимнозависими един спрямо друг в процеса на формулиране и 

реализиране на политическите цели. Тук трябва да се подчертае, че тези взаимоотношения не 

са статични и фиксирани, а са в непрекъсната динамика. Властта в рамките на ядрото на 

изпълнителната власт е относително флуидна и варира в зависимост от конкретните 

индивиди,  поставените задачи и различния политически контекст, в който те работят.  

3. Концепцията за президентизация на изпълнителната власт 

Безспорно темата за концентрацията на властта около лидерите на демократичните 

политически системи е нова. В почти всички политически системи се наблюдава доминация 

на изпълнителната власт и персонализацията на тази доминация в лицето на един лидер е 

основен факт на политическия живот. Концепцията за президентизация е вдъхновена от 

наблюдението, че силните ръководители на изпълнителната власт играят ключова роля в 

политиката на съвременните демокрации. Разбира се, личностните характеристики и типа 

лидерство не могат да бъдат игнорирани от един сериозен анализ на природата и 

механизмите на политическо лидерство. 

Повишаването на властта на ръководителя на изпълнителната власт е основен елемент 

на общата тенденция към повече лидерство и власт, както и към все по-силното фокусиране 

на обществения дебат върху лидерите. Същевременно развиващите се канали за масови 

комуникации дават все повече възможности на политическите лидери да заобикалят 

партийните апарати и да се обръщат директно към избирателите, които по-лесно прехвърлят 

лоялността си от една партия към друга. Засилването на значението на политическото 

лидерство върви паралелно с увеличаване на капацитета на изпълнителната власт, което от 

своя страна сериозно намалява обхвата на ефективния парламентарен контрол. Накрая, 

глобализацията на съвременната политика също накланя везните по посока на 

изпълнителната власт, като допълнително засилва ролята и значението на висшия 

политически елит по отношение на парламентарните групи и партиите.  

Изпълнителната власт се придвижва по посока на президентизация. Индикаторите за 

това включват значително повишаване на ресурсите, с които оперира ръководителят на 
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 Rhodes, R.A.W, Dunleavy, Patrick, Prime Minister, Cabinet and Core Executive, 1995, р. 12 



16 
 

правителството, тенденцията към изместване на вземането на стратегически политически 

решения по посока на експертни съвети, пряко подчинени на премиера, преместване на 

електоралния фокус и контрола на вътрешнопартийната политика към професионалисти, 

висши администратори (не политическите централи); повишаване значението на 

наднационалния и междунационалния процес на вземане на решения за сметка на чисто 

вътрешната политика. Всички тези фактори водят да засилване ролята на изпълнителната 

власт за сметка на отслабване на колективните актьори като партиите и парламентите. 

Министър-председателят е основният благоприятстван от тази тенденция. Един от 

аспектите на президентизацията е по-отчетливото обособяване на ядрото на 

изпълнителната власт. Нещо повече, значителен брой европейски изследователи посочват, 

че нарастващото значение на европейското ниво на вземане на решения води до структурен 

наклон по посока на изпълнителната власт в рамките на определянето на държавната 

политика във всички европейски държави.  

Във втора глава се прави преглед на литературата, свързана с характеристиките и 

обхвата на процеса на вземане на решения в съвременните кабинети от гледна точка на типа 

на съответния кабинет. Разглежда се литературата, свързана със структурата на 

изпълнителната власт, министър председателя и ролята на политическия му екип. В отговор 

на темата на дисертацията се разглеждат мрежовите взаимоотношения в ядрото на 

изпълнителната власт, т.е. неговото администриране и се посочва значението на понятието 

„ядро на изпълнителната власт” за сравнителния анализ на изпълнителната власт. 

1. Еднопартийни и коалиционни кабинети 

Разгледани са характеристиките и обхвата на вземане на решения на  еднопартийните 

и коалиционните кабинети като се посочва решителното влияние върху функционирането на 

парламентарното управление, което оказва партийната система. Ако една партия спечели 

мнозинство в парламента, правителството е стабилно, понякога дори твърде стабилно. Но 

когато една партия не успява да спечели мнозинство в парламента се налага коалиране. На 

практика парламентарното управление има два варианта, зависещи от партийната система – 

еднопартийно и коалиционно правителство. Типът кабинет – еднопартиен или коалиционен е 

най-важната характеристика, която се отразява на процеса на вземане на решения. Влиянието 

на разграничението на тези два типа кабинети е много добре разгледано в литературата в 

контекста на стабилността на правителството. 

Същевременно при съвременното кабинетно управление все повече решенията се 

дискутират в детайли предварително от отделни членове на кабинета, с включването или не 

на помощни структури, и все по-малко заедно от всички министри по време на 

правителствените заседания. И тази тенденция не се влияе от различните типове структура 

на кабинетите - еднопартийни или коалиционни, въпреки че спокойно може да се твърди, че 

еднопартийните кабинети имат по-голяма възможност по-често да се управляват 

„авторитарно” като се контролира дискусията между отделните министри, докато 

коалиционните правителства се придържат по-ясно към правила основани на търсенето на 

консенсус. 

2. Същност на процеса на вземане на решения в кабинета   

Кабинетното управление съчетава на най-високото ниво от националните 

изпълнителни структури принципа на колективното ръководство с принципа на 

представителство. Това е единствената система на управление от съществуващите в момента, 

в която се прави съзнателен опит да се управлява държавата чрез колективно обсъждане 

между отделни личности, чиято кариера зависи предимно от политическите им връзки с 
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избралото ги население. Членовете на еднопартийните правителства са съгласни по повечето 

въпроси, докато при коалиционните правителства проблемите са предварително уговорени 

или решени от партийните лидери без участието на членовете на кабинета.  

 В този смисъл кабинетът е ограничен в сферата на вземане на решения. При повечето 

от случаите процесът на вземане на решения от кабинета включва дълга “подготовка” на 

решенията, които често се направляват от министър-председателя или от министъра на 

финансите. Така дори заседанията на кабинета да остават важни, значимата тежест се 

прехвърля от формалните към неформалните механизми, които включват само част от 

кабинета. Съгласието на министрите с това намалява колегиалността и се изразява във 

факта, че отделните министри са основно въвлечени в работата на своето собствено 

министерство.  

 Повечето кабинети са истински доминирани от министър-председателя. Различни 

специфични обстоятелства водят до издигането на неговото/нейното лидерство, но е важен 

също и личния авторитет, както и благоприятната понякога институционална структура.  В 

литературата, изследваща кабинетите, най-често процесите, при които те постигат своите 

решения се разделят на три основни типа: колегиален, консенсусен и конфликтен.  

3. Структура на изпълнителната власт      

 Колегиалният характер на правителствата се основава на принципа, че всички 

министри имат равен глас при вземането на решения в кабинета. Но трябва да се отчита 

факта, че въпреки че всички министри са част от процеса на вземане на решения, тяхното 

влияние е различно; нещо повече въпреки факта, че всички министри имат равен статус при 

вземането на решения, това не означава автоматично, че всички решения се вземат от всички 

министри колективно. В този смисъл съществува министерска йерархия в рамките на един 

кабинет.  

При парламентарната демокрация министърът от даден кабинет изпълнява две 

съществени роли. Едната е като член на правителството, органът, който носи колективна 

политическа отговорност за управлението на страната. Втората роля е свързана с 

оглавяването на важен държавен ресор, с поемане на цялата отговорност за развитието и 

провеждането на правителствената политика там. Очевидно втората роля осигурява на 

дадения министър значително влияние върху цялостната политика.  

Министерската солидарност е фундаментален принцип, който не е собствен за 

парламентаризма, защото се отнася за всички колегиални управления. Но този принцип е от 

особена важност за парламентарния режим, защото е абсолютно необходим за 

отговорността. Солидарната отговорност на правителството се изразява в определен брой 

правила, които се отнасят до процеса на вземане на решения в един кабинет. Решенията 

излизат като решения на правителството, всички членове на кабинета трябва да ги приемат и 

да се солидаризират с тях. Ако даден министър (или няколко) не иска да поеме 

отговорността за дадено решение, той няма друг избор освен да подаде оставка. Принципът 

на министерската солидарност забранява даден министър да остане член на правителството, 

ако публично се разграничава от неговите решения.  

4. Министър-председател 

В тази точка от дисертационния труд са разгледани правомощията на министър-

председателя като са дадени примери от различни политически системи. Акцентира се, че 

влиянието на един министър-председател често зависи от това доколко той може да влияе 
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върху членовете на самия кабинет. Правото му да назначава е класически метод да повлиява 

върху действията на другите. Но правомощията на министър-председателя да назначава не 

могат да бъдат упражнявани просто с оглед на старшинство или заслуги. На практика те 

имат политическо значение, свързано със запазването на доверието на партиите в 

парламента, от което зависи и колко дълго министър-председателят ще заема този пост, 

както и със съдействието за приоритетите на партиите, конституиращи правителството.  

 Увеличаването на сложността на правителствата води до издигане позицията на 

премиера в структурата на кабинета – той става централен елемент в кабинетната система. 

Начин да се ускори процеса на вземане на решения е даването на допълнителна власт на 

лидера като се осигури възможност той ефективно да контролира правителствения дневен 

ред. Понякога властта на министър председателя излиза извън него – в случаите когато 

имаме вътрешен кръг от приближени или когато друг министър (много често това е 

министъра на финансите) играе важна роля в правителството.  

Ефективната роля, която играе един министър-председател зависи основно от 

неговата индивидуалност: някои премиери искат да бъдат много активни, докато други са 

по-малко амбициозни. Един аспект от тази роля е съществен – той е свързан с желанието на 

ръководителя на правителството да види приети и реализирани определени политики. 

Другият аспект е процедурен  и е свързан с желанието на министър-председателя работата на 

правителството да протича гладко. Тези две цели – мирен и спокоен живот на кабинета и 

желанието за реализация на собствената си политика – отговарят на две различни роли на 

министър председателя, тези на арбитъра и активиста, този, който търси консенсуса и този, 

който подтиква за решаване на задачите. Разбира се в практиката съществуват кръстосани 

ситуации. Например даден премиер може да търси консенсуса по въпроси, от които не се 

интересува много и да бъде активен и да форсира по проблеми, които наистина го 

интересуват.  

Докато обстоятелствата, времето и личността очевидно играят роля при определяне 

дали даден министър-председател е консенсусен или силен и енергичен, то партийната 

структура на кабината също играе на практика много важна роля. Министър-председателите 

на еднопартийните правителства имат реална възможност да бъдат силни и енергични, 

докато при коалиционните правителства те много често са принудени да бъдат консенсусни. 

При еднопартийните кабинети много често министър-председателят е в състояние да 

упражнява лидерството си сам или най-много заедно с някой колега (често министъра на 

финансите), докато при коалиционните правителства и други министри могат да споделят с 

него лидерството.  

 В тази точка се разгледани и определените от Ричард Роуз
14

 четири основни типа роли 

на министър-председателя в зависимост от конституционните правомощия, конкретната 

политическа ситуация и партийните разслоения. Според Ричард Роуз, когато говорим за 

„парламентарно управление" ние подчертаваме факта, че един министър-председател не 

управлява сам и зависи от доверието на парламента. Различните начини, по които се 

комбинират тези характеристики, създават и типология, съдържаща четири роли на 

министър-председателя – лидер; пазарящ се министър-председател; жонгльор и символ. 
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 Роуз, Ричард, Длъжността министър-председател в различните парламентарни демокрации, сп. 

Парламентарна демокрация, бр.1/1996, р. 36 
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5. Роля на политическия екип на министър-председателя 

Съвременната еволюция на дейността на правителствата и особено нарастването на 

техните функции през последните десетилетия, свързани с повишаването на регулаторската 

функция и активност на самата държава, създава специфични отношения на министър-

председателя с огромната публична и държавна администрация, която той пряко или косвено 

трябва да ръководи. От една страна, той трябва да осигури около себе си способен екип от 

професионалисти и експерти, които да го съветват в ежедневната дейност. От друга страна, 

трябва да откликва на огромния натиск на различните групи по интереси в даденото 

демократично общество, които оказват своето влияние върху функционирането на 

държавната администрация, притежаваща разнообразни ресурси и възможности за 

разпределяне на тези ресурси от материален или друг характер. На практика политическата 

роля на този екип на министър-председателя остава неясна – неговите функции се 

разпростират между два полюса – административен и политически.  

Министър-председателят притежава възможности за пряко назначаване на редица от 

възловите постове в държавната администрация. И тук неговата преценка играе 

изключително важна роля за управлението на страната. Личният екип на министър-

председателя играе голяма роля в съвременните правителства, роля, която понякога се 

оценява като прекалена и според редица анализатори подкопава природата на кабинетното 

вземане на решения.  

Типът лидерство на министър-председателят също се отразява върху ролята на 

неговия екип. По принцип може да се очаква, че активният министър-председател желае 

неговия екип да му помага по всички възможни начини, включително и да действа срещу 

останалата част от кабинета. И обратното, не толкова активните премиери, например 

арбитрите изискват от своя екип да подготвя компромисни решения, да следва 

предложенията на останалите министри с цел избягване на конфликти между тях, а в случай 

че се появи такъв той да бъде разрешен възможно най-бързо и безболезнено.  

6. Мрежови взаимоотношения в ядрото на  изпълнителната власт – неговото 

администриране 

През последните 30-тина години сме свидетели на тенденция към централизация на 

властта в правителството. В този контекст ядрото на изпълнителната власт се свързва с 

централизиране на политиката и бюджетния контрол и по-детайлна координация на 

отделните системи. В тази точка от дисертационния труд се разглеждат резултатите от 

мащабно изследване на механизмите, по които се осигурява съветването и експертизата на 

правителствата на 12 развити индустриални държави
15

, обобщено от Гай Питърс, Род Родес и 

Винсент Райт
16

 като се извеждат основните тенденции, на които е подложено в 

съвременността ядрото на изпълнителната власт в тези държави. Тези тенденции могат да 

бъдат резюмирани така: 

 Необходимост от усилване на ядрото на изпълнителната власт в резултат на 

устойчивата тенденция през последните 30-40 години към обща президентизация и 

персонификация на политиката; електоралният натиск към изпълнителната власт по 

отношение на нейната отговорност за реализиране на предизборните й обещания; 

                                                             
15

 Изследването обхваща изпълнителната власт в 8 европейски държави (Великобритания, Дания, Франция, 

Германия, Гърция, Италия, Испания и Швеция) и Австралия, Канада, Япония и САЩ.
 

16
 Peters, Guy, Rhodes, W., Wright, Vincent, Edit., Administering the summit. Administration of the Core Executive in 

Developed Countries, 2000 
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изискванията на сигурността, отбраната и дипломацията и повишаващите се изисквания за 

вътрешнополитическа координация. 

 Функции на ядрото на изпълнителната власт. Идентифицират се някои функции, 

които се изразяват в упражняване на многостранен натиск за засилване на ядрото на 

изпълнителната власт - систематичен мениджмънт; осигуряването на „добро управление”; 

управление на държавния апарат; координиране на политиката; политически съвет и 

политически мениджмънт.  

 Модели на институционализиране на ядрото на изпълнителната власт. Натискът 

към централизация естествено води до определена конвергенция  на ниво институции.  

Навсякъде се наблюдава институционализация на персонала на върха като структура на 

ръководителя на правителството с формален статут и увеличен престиж.  

 Влияние на ядрото на изпълнителната власт. Когато се изследва степента на 

влияние на персонала на върха трябва да се отчитат много комплексни и взаимосвързани 

фактори - текущата политическа и електорална ситуация и личната репутация на лидера. 

Разбира се има набор от фактори, които структурират влиянието на персонала на върха и те 

могат да бъдат разделени в три големи категории: конституционни и политически 

възможности, с които разполага политическия лидер; административна възможност за 

формиране на структура; възможности на самата структура, пряко свързани с нейния 

персонал. 

 

7. Значение на понятието „ядро на изпълнителната  власт” за сравнителния 

анализ на изпълнителната  власт   

Концепцията за ядрото на изпълнителната власт се основава на формулирането и 

правенето на политика, подчинена и насочена към резултата и има отношение към 

ефективността и ефикасността на провежданата политика. В този смисъл при силна 

динамика на политическия живот, при преход или при период на стабилизиране на нови 

институции и процедури е особено интересно да се направи опит за анализ от гледна точка 

на този подход. Необходимостта от приоретизиране на политическия дневен ред води да 

своеобразна вътрешна йерархия на министерските постове и създаване на мрежа от 

структури и връзки, които имат водещо значение в работата на правителството – това не са 

просто технически структури и такива свързани с обслужването на кабинета, много често те 

имат пряко влияние върху самия процес на формулиране и реализация на политическите 

цели и тяхното приоретизиране. В този смисъл можем да свържем подхода и с провеждането 

на проактивна политика, не реактивна. Защото именно чрез създаване на междуведомствени 

комитети, комисии, работни групи и други се постига повишаване на изпълнителния 

капацитет на ядрото на изпълнителната власт.  

Днес правителството е централен елемент на политическата система, независимо дали 

тя е парламентарна или президентска. Тази негова централна роля е резултат от много 

фактори. На първо място тя се дължи на увеличените функции на правителството, а оттук и 

на увеличаването на неговия апарат. На второ място, съвременният процес на вземане на 

решения, който се характеризира с необходимостта от бърза реакция и действие много често 

остава в тайна до момента, в който официално се докладва, отчита ролята, която играят 

политическите партии и техните лидери и я прави по-важна, засилва властта на екипите, 

които остават малки, понякога дори само от отделни личности за сметка на други центрове 

на вземане на решения като парламента, например. Концепцията за ядрото на 

изпълнителната власт ни помага да прозрем по-дълбоко и детайлно именно този процес. 

В глава трета се прави преглед на конституционната и законодателна рамка на 

дейността на българското правителство. Всяко от разглежданите правителства се 
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позиционира в неговия исторически контекст и се прави опит да се анализира процеса на 

вземане на решения. Определят се структурата и типа на отделните кабинети. Описан е 

формалния процес на координация, доколко централизирана или децентрализирана 

структура е българското правителство.  

Изследователският стремеж е насочен към анализиране на динамиката на 

конфигурациите на ядрото в контекста на процеса на вземане на решения и координация на 

правителствената политика през изследвания период. Изведени са и факторите, които влияят 

върху тази динамика.  

1. Ядро на изпълнителната власт в политическата система - конституционна 

рамка на българското правителство                  

В тази точка се очертават конституционните правомощия на българското 

правителство, посочва се, че то се образува по парламентарен път и носи наименованието 

Министерски съвет (МС). МС е изборен орган, но не се избира пряко от избирателите, а от 

Народното събрание. На практика това означава, че правителството се формира от 

политическите сили, които – самостоятелно или в коалиция – разполагат с мнозинство в 

парламента. Практиката у нас е за министър-председател обикновено да се избира лидерът 

на партията, която има мнозинство в парламента. Това положение не е продукт на 

конституционна уредба, но се утвърди като практика. Министерският съвет на Република 

България по силата на чл. 108, ал. 1 от Конституцията е колективна институция, която се 

състои от министър-председател, заместник министър-председатели и министри. 

Правителството се оглавява от министър-председателя, който ръководи и координира 

общата политика на правителството и носи отговорност за нея (чл. 108, ал. 2 от 

Конституцията). На практика на него е възложено да осигурява единството на целите и 

действията на кабинета и да гарантира колективното начало в управлението. 

2. Българските правителства през периода 1991-2009 – формиране и 

функциониране           

В политологията е особено важно разкриването на специфичните политически 

механизми в рамките на законовата рамка. Защото в рамките на една и съща законова база 

могат да действат различни конфигурации на изпълнителната власт. Те имат специфични 

политически характеристики и властови възможности и в използването на тези възможности 

се отразява професионализма на експертите и политиците. 

Тук се маркират ключовите фактори, които имат отношение към работата и процеса 

на вземане на решения в разглежданите правителства. Тези фактори са изведени в резултат 

на обобщение на изследванията на Блондел и Мюлер-Ромел
17

 и детайлизират заложените в 

дисертационния труд индикатори за определяне на ядрото на изпълнителната власт. 

 Политическите партии имат силно влияние върху функционирането на 

българските кабинетите. Това влияние зависи от броя на партиите в кабинета (еднопартийно 

или многопартийно правителство) и от типа на кабинетната коалиция (с или без доминираща 

партия, малцинство срещу мнозинство). Вътрешнопартийните разногласия в управляващите 

партии са също опасни, защото се отразяват върху модела на поведение на кабинета и в 

последна сметка повлияват неговия състав.  

                                                             
17 Blondel, Jean and Muller-Rommel Ferdinand, Cabinets in Western Europe, 1988; Blondel, Jean and Muller-Rommel 

Ferdinand, Governing Together, The Extent and Limits of Joint Decision-Making in Western European Cabinets, 1993; 

Blondel, Jean and Muller-Rommel Ferdinand, Cabinets in Eastern Europe, 2001 
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 Функционирането на българските кабинети също следва логиката на 

западноевропейските. То е силно зависимо от поведението на министър-председателя 

като ръководител на правителството. Министър-председателите са „арбитри” или 

„активисти” по отношение на постигането на политическите цели на кабинета.  

 Политическият опит и ролята на всеки отделен министър определя 

функционирането на кабинетите. 

 Характеристиките на кабинета на министър-председателя се отразяват 

значително върху функционирането на кабинета. Функциите на този екип варират от 

административни до политически.  

В тази точка от текста в хронологичен ред са разгледани основни моменти от  

формирането и функционирането на анализираните правителства, посочват се техните 

характерни черти и особености. За целта са използвани достъпни емпирични данни, 

политически анализи, документи и лични наблюдения.  Целта е да се формира представа за 

живота на всеки кабинет с цел по-нататъшното развиване на изследваната тема. 

3. Типове и структура на кабинетите          

В политологията  типовете кабинети се определят в зависимост от броя на партиите, 

които формират даден кабинет (от еднопартиен през коалиционен до многопартиен), а също 

така дали тези кабинети имат мажоритарен или миноритарен характер. Смята се, че 

еднопартийните кабинети и кабинетите на мнозинството са по-стабилни от коалиционните и 

кабинетите на малцинството. В политологическата литература въз основа на емпирични 

данни се прави предположението, че съществува връзка между ефективността на решаваните 

от дадено правителство проблеми и броя на партиите в кабинета. По-големият брой партии в 

кабинета прави процеса на вземане на решения в този кабинет по-конфликтен и по-

проблематичен.   

През разглеждания период България има едно непартийно правителство – експертния 

кабинет на Любен Беров (с уговорката, че поради особения им статут не се разглеждат двата 

служебни кабинета на Ренета Инджова и Стефан Софиянски), едно еднопартийно 

правителство (Филип Димитров), три на малка коалиция доминирана от партия (Жан 

Виденов, Иван Костов и Симеон Сакскобургготски) и един класически коалиционен кабинет 

(Сергей Станишев). Основната характеристика на българските кабинети е в това, че партиите 

играят основната роля при формирането и развитието на кабинетите (изключение прави 

кабинетът на Симеон Сакскобургготски, при който всичко е в ръцете на лидера).  

В българската политическа действителност министерските смени са доста чести. 

Първите три правителства изкарват средно по две години на власт (правителството на Филип 

Димитров само 14 месеца), докато вторите три – целия си четиригодишен мандат. В този 

смисъл министерските смени като брой са приблизително еднакви около 50% от целия 

състав на кабинетите, като при Костов и Сакскобургготски тя е малко по-голяма. Важно е да 

се отбележи и времето, през което стават тези промени. За правителствата на Филип 

Димитров, Любен Беров и Симеон Сакскобургготски промените настъпват през шестия 

месец от тяхното управление, докато за правителствата на Жан Виденов, Иван Костов и 

Сергей Станишев тези промени настъпват доста по-късно. 

От гледна точка на проблематиката на дисертационния труд са разгледани и 

министерските длъжности, които са заемали заместник министър-председателите в 

съответните правителства. Ключово за разглежданата проблематика е и продължителността 

на управлението на отделните министър-председатели. Емпиричните изследвания показват, 

че са необходими минимум три години на даден министър-председател да остане на поста 
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си, за да стане ефективен ръководител. Това означава, че тази продължителност може да ни 

даде някаква индикация за потенциалното влияние на премиера върху кабинета и 

формулирането и реализирането на политиката.  

Основните изводи, които са направени в резултат на представеното във втора точка от 

тази глава, могат  да бъдат синтезирани така: 

Първо, В пет от шестте разглеждани случая, кабинетът се формира на партийна 

основа и той е пряк резултат от изборите.  

Второ, в два от случаите вътрешните усложнения в партията на власт (СДС и 

коалиционния му партньор ДПС или доминиращата партия в случая с кабинета Виденов) 

водят до трудности в кабинета и в последна сметка до неговото падане.  

Трето, ДПС  играе ролята на властови балансьор след 1990 г. Благодарение на нея 

става възможно първото правителство на СДС (пак благодарение на нея то пада една година 

по-късно), парламентарното мнозинство за правителството на Симеон Сакскобургготски и 

формирането на Тройната коалиция, която поддържа правителството на Сергей Станишев.  

Особен случай представляват двете години „експертно” правителство на Беров – зад 

това правителство не стои твърдо парламентарно мнозинство и то се ангажира основно с ad 

hoc задачи и разчита на подкрепата на отделни депутати. 

4. Организация на ядрото на изпълнителната власт                            

Тук е разгледана регламентацията на процеса на вземане на решения в българските 

правителства. Посочва се, че, ключово предизвикателство пред институционализирането на 

пост-комунистическата изпълнителна власт е изграждането на капацитет за вземане на 

политически решения и професионализацията на държавната администрация. Ето защо 

реформата на изпълнителната власт се изразява в концентриране на политиката в ръцете на 

централната изпълнителна власт, формиране на ядро на изпълнителната власт около 

министър председателя и министъра на финансите, както и професионализиране на 

държавната администрация.  

В тази точка са описани и ролята и функциите на администрацията на Министерския  

съвет и на политическия кабинет на министър-председателя. Съвременната еволюция на 

дейността на правителствата и особено нарастването на техните функции през последните 

десетилетия създават специфични отношения на министър-председателя с огромната 

публична администрация, която той пряко или косвено трябва да ръководи. Структурата и 

организацията на работата на българският Министерски съвет и неговата администрация се 

уреждат в специален правилник. По принцип всяко правителство променя този правилник от 

гледна точка на своите политически цели, но като цяло основните положения в него остават 

непроменени. 

С нарастването на ролята на министър-председателя в политическия процес се 

увеличава и назначаването на специалните съветници, или както се наричат още – 

политическите съветници. В контекста на анализа на ядрото на изпълнителната власт това 

има отношение чрез увеличаването на възможностите на кабинета на министър-председателя 

и политическата дирекция. С други думи засилването на формалните и неформални 

правомощия на министър-председателя по отношение на другите членове на правителството 

е ключов елемент за появата на ядрото на изпълнителната власт. 
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5. Динамика на конфигурациите на ядрото на изпълнителната власт в контекста 

на процеса на вземане на решения и координация на правителствената политика в 

българските правителства през периода 1991-2009 г.       

Тази точка от дисертационния труд прави опит за систематичен анализ на динамиката 

на конфигурациите ядрото на изпълнителната власт в България в контекста на процеса на 

вземане на решения. Анализът на ядрото при различните правителства се основава на 

влиянието и на другите два индикатора, зададени в теоретичния модел – парламентарното 

мнозинство, което стои зад правителството и стратегическите политически приоритети на 

различните управления. С емпиричен материал се аргументира ядрото на всяко 

правителство, като то се визуализира и се проследява неговата динамика в хронологичен ред 

при отделните правителства.   

6. Фактори, обуславящи промяната на ядрото на изпълнителната власт в 

българските кабинети                           

Кабинетното управление е възможно само при наличието на парламентарно 

мнозинство и неговата стабилност е функция на стабилността на това мнозинство. Ето защо, 

един от основните властови ресурси на един министър-председател е парламентарното 

мнозинство. Затова поддържането на парламентарно мнозинство е в основата на 

формирането  и динамиката на ядрата на изпълнителната власт в България.  

Така един от най-важните изводи от анализа свързва формирането на ядра на 

изпълнителната власт в българските правителства с необходимостта да се гарантира 

парламентарна подкрепа за правителството. Смяната на парламентарното мнозинство 

е основният фактор, който определя динамиката на ядрото на изпълнителната власт. С 

други думи, при промяна на парламентарното мнозинство се променя и ядрото на 

изпълнителната власт. Оттук ролята на политическите партии във формирането и 

функционирането на едно правителство е много важна. И това е така, защото 

парламентарното мнозинство се контролира чрез партийната дисциплина. Ето защо можем 

да направим и извода, че дисциплинираните партии имат по-голяма вероятност да осигурят 

стабилност на правителството
18

. 

Направеният анализ в дисертационния труд показа, че у нас ядрото на изпълнителната 

власт се формира с цел да се обезпечи поддържането на парламентарното мнозинство. Това 

означава, че се създават  функционални политически мрежи, изолирани от външен натиск и 

влияние, които формулират, насочват реализацията и контролират изпълнението на 

политическия дневен ред, регистрират политическите проблеми и определят към кого и по 

какъв начин трябва да бъде адресирано тяхното решаване. Изграждат се мрежови 

взаимоотношения в ядрото на изпълнителната власт, които включват от една страна, обмяна 

на ресурси вътре в ядрото между политическите актьори, от друга, изграждане и поддържане 

на взаимоотношения с външни структури и организации. Ефективността на политическите 

актьори в ядрото на изпълнителната власт зависи от тактиките и стратегиите, използвани при 

размяната на ресурсите в рамките на тези взаимоотношения. В центъра на тази мрежа от 

взаимоотношения стои министър-председателя. 

Но освен с парламентарното мнозинство, динамиката на ядрата на изпълнителната 

власт се обосновава и с други фактори. Изключително голямата комплексност на задачите, 

които трябва да решават съвременните правителства налага ad hoc промени в ядрото на 

                                                             
18

 В българската политическа действителност ДПС, например, е партия със силна партийна дисциплина, ето 

защо тя е желан коалиционен партньор. 
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изпълнителната власт (разширяване, свиване, промяна на състава), с цел да се 

направлява и координира реализацията на ключови стратегически приоритети на 

даден кабинет. Тази динамика се влияе от постигането на съответната приоритетна цел. 

Добри примери за приоритетни цели, които са довели до ad hoc разширяване и свиване на 

ядрото са например преразпределението на собствеността, въвеждането на валутен борд, 

членството на страната ни в Европейския съюз и НАТО (при правителствата на Иван Костов, 

Симеон Сакскобургготски, Сергей Станишев). Тази динамика има пряко отношение към 

ефективността на един кабинет.  

 

7. Влияние на практиката на Конституционния съд върху динамиката на ядрото 

на изпълнителната власт в България                

 Тук ще бъде разгледана ролята на Конституционния съд като политическа 

институция, влиянието, което неговата юриспруденция може да окаже върху реалния 

политически процес, политическите последствия за Министерския съвет от неговата 

дейност. Например някои конкретни решения  на съда имат отношение към ядрото на 

изпълнителната власт. 

Във връзка с изследваната в настоящия дисертационен труд проблематика могат да се 

посочат конкретно решенията №16 от 1993 г. и №5 от 1994 г., които дават възможност на 

Министерски съвет да разширява и свива ядрото. Решение №19 от 1993 г. разграничава 

няколко различни вида собственост: изключителна, публична и частна държавна 

собственост, като по този начин допринася за регулиране процеса на приватизация. От друга 

страна практиката на  съда от 2005 г. например, засилва парламентарния контрол върху 

решенията на Министерски съвет, за да ограничи повишените правомощия, които МС 

получава в резултат на членството на страната в Европейския съюз.                                                                               

8. Ограничения на понятието ядро на изпълнителната власт при анализа на 

българските кабинети                                        

Въпреки възможностите, които дава за един политологичен институционален анализ, 

концепцията за ядрото на изпълнителната власт има известни ограничения. Тя, например, не 

отчита общественото мнение като важен фактор, който повлиява политическото поведение 

на министър-председателя и може да окаже пряко въздействие върху динамиката на 

смяната на състава на ядрото на изпълнителната власт.  

Друго ограничение е свързано с ресурса, който различните министри в едно 

правителство управляват.  За целия разглеждан период е направен детайлен табличен анализ 

на бюджетите на отделните министерства по години. В контекста на концепцията за ядрото 

на изпълнителната власт се предполага, че присъствието в ядрото предполага опериране с 

по-голям финансов ресурс. На практика обаче, се регистрират сериозни разминавания между 

присъствието в ядрото на изпълнителната власт и големината на ресурса, който даден 

министър управлява. Това става особено ясно като се проследи бюджета на министерството 

на отбраната. Поради спецификата на своите сектор и дейност, министърът на отбраната 

управлява най-големия бюджет в сравнение със своите колеги през целия разглеждан 

период. Същевременно, той не е част от ядрото на изпълнителната власт. 

В четвърта глава се анализира една конкретна секторна политика – отбранителната 

политика, като пример за промени в ядрото на изпълнителната власт в България. Разгледано 

е влиянието на политическите приоритети  в областта на отбраната върху ядрото на 

изпълнителната власт. Стремежът ни е да покажем как една секторна политика повлиява 
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ядрото на изпълнителната власт и в този смисъл се разглеждат решенията отнасящи се до 

тази секторна политика, които се вземат на ниво Министерски съвет.  

1. Министрите на отбраната през периода 1991-2009 г. – роля в процеса на 

вземане на решения от кабинета         

Чрез структуриране на емпирични данни в таблици и тяхното анализира се посочва, 

че през разглеждания период в шестте анализирани правителства е имало девет министри на 

отбраната с относително кратка продължителност на поста. Един пълен мандат е изкаран 

само от министъра на отбраната в правителството на Симеон Сакскобургготски. Причините 

за смените са обикновено министерска смяна (в 3 от случаите), подаване на оставка в страна 

на премиера (3 пъти). Средната продължителност на заемането на поста през разглеждания 

период е 21 месеца.  

Важно при прокарване на свои решения в кабинета има мястото, което министърът на 

отбраната заема в партийната йерархия. При заемане на висок пост в партийното 

ръководство позицията в кабинета е особено засилена, и обратно, най-вече при министри, 

които нямат партийна кариера, позицията в правителството е по-слаба, налага се те много 

повече да работят, за да съгласуват предварително своите решения с премиера и останалите 

министри и много често мандата им се прекратява в резултат на министерска смяна. В този 

смисъл политическото влияние е водещ фактор в процеса на вземане на решения в 

разглежданите кабинети. Всички министри, които нямат силно партийно влияние се стремят 

да го компенсират било чрез връзки с председателя на съответната парламентарна комисия, 

било чрез контакти с членове на висшето партийно ръководство.       

2. Отбранителната политика на България в контекста на динамиката на ядрото 

на изпълнителната власт         

В тази точка от дисертационния труд се разглежда отбранителната политика в 

контекста на динамиката на ядрото на изпълнителната власт. За работно определение се 

приема, че отбранителната политика включва процеса на подготовка, вземане на решения и 

политическото ръководство на общите и специфични задачи на отбраната на България. За 

отбранителна политика можем да говорим и при участието на български въоръжени сили в 

мисии и операции зад граница. 

 В този контекст и въз основа на функционалната дефиниция за ядрото на 

изпълнителната власт, са разгледани примери за разширяване и свиване на ядрото на 

изпълнителната власт по въпроси на сигурността и отбраната на страната: Консултативния 

съвет по национална сигурност; Съвета по сигурността към Министерски съвет и влиянието 

на политическите приоритети  в областта на отбраната върху  ядрото на изпълнителната 

власт. Разгледаните приоритети са: 

 Процеси на трансформация на системата за отбрана. Драстичното съкращаване 

на българската армия и нейната професионализация; 

 Подготовката и членството на България в НАТО; 

 Участието на български контингенти в мисии и операции зад граница; 

 Участие на армията в решаването на проблеми с бедствия и аварии. 

 

Оптимизирането на реализацията на тези приоритети води до динамика в ядрото на 

изпълнителната власт по въпроси на сигурността и отбраната, която е  визуализирана чрез 

схеми.  



27 
 

Заключение 

През последните десетилетия в повечето развити индустриални страни се наблюдава 

устойчива тенденция към засилване на ролята и значението на политическото ядро на 

изпълнителната власт в. Същевременно вътре в това ядро се регистрира тенденция на 

повишаваща се централизация на властта около личността на ръководителя на 

изпълнителната власт – президент, министър-председател. Този нов феномен е резултат от 

много фактори, които могат да бъдат групирани в три направления - обща президентизация 

и персонификация на политиката; електорален натиск към изпълнителната власт по 

отношение на нейната отговорност за реализиране на предизборните й обещания; 

съвременните изискванията на сигурността, отбраната и дипломацията и повишаващите 

се изисквания за вътрешнополитическа координация. 

Тази тенденция подлага вътрешния живот на съвременните кабинети на много 

напрежения. Те са свързани най-общо с координация на проблемите, произлизат от 

комплексността на правителствените решения и колегиалния характер на кабинета. Всичко 

това се отразява върху процеса на вземане на решения, действията на администрацията и 

комитетите или съветите около кабинета.  

Направените в дисертационния труд анализи могат да бъдат обобщени със следните 

изводи: 

 Ядрото на изпълнителната власт улеснява и опростява процеса на вземане на 

политически решения в съвременните правителства. То притежава 

капацитет на вземане на решения с по-голям властови ресурс. 

 Типа лидерство на министър-председателя се отразява пряко не само върху 

степента на колективност при вземането на решения от кабинета, но и върху 

формирането и функционирането на ядрото. 

 Министър-председателят черпи своята власт от изборния си статут и 

правомощията дадени му от конституцията и законите – така той 

институционално ръководи цялата инфраструктура на ядрото на 

изпълнителната власт. Така централизацията става важен властови ресурс за 

премиера. 

 Функционирането на ядрото на изпълнителната власт зависи от неговата 

степен на институционализация; ако зависи от индивидуалното поведение, от 

стратегиите и целите, които политици в него преследват, то не е 

институционализирано. 

 Министерските смени могат да съвпаднат или не с промени в ядрото. 

 Когато управлението е коалиционно, лидерите на партиите в коалицията 

задължително са част от политическото ядро на изпълнителната власт. 

 Дисциплината на парламентарната група е водещ  фактор за ролята на 

премиера в определено ядро. 

 

Чрез изследване на ядрото на изпълнителната власт може да се оцени реалното 

място на властта и да се концентрира вниманието върху процеса на вземане на 

политически решения. Изследователските усилия в този дисертационния труд са насочени 

именно към това – да се фокусира вниманието върху реалните центрове на изпълнителната 

власт в разглежданите кабинети. Този анализ ни дава възможност да погледнем процеса на 

вземане на решения от един нов  изследователски ъгъл. В този смисъл той е нов принос в 

институционалните изследвания, предлагащ функционални акценти в контекста на 

юридическата рамка.  
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В заключение трябва да се отбележи, че през 20-те години на действие на 

Конституцията на Република България ролята на българският министър-председател може да 

се впише в общоевропейската тенденция на непрекъснато увеличаване на властта на 

ръководителя на правителството, в контекста на общата перспектива на увеличаване ролята 

на правителството като цяло в съвременните европейски демокрации. Фокусирането на 

изследователските усилия върху ядрото на изпълнителната власт е ключово за разбирането 

на процеса на формиране и реализиране на политиката в демокрациите от Уестминстърски 

тип. Концепцията за ядрото на изпълнителната власт ни позволява да  анализираме реалните 

механизми на разпределение на властта в рамките на процеса на вземане на политически 

решения в правителството. 
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СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

1. Предложен е анализ на изпълнителната власт от нов изследователски ъгъл 

инспириран от концепцията за ядрото на изпълнителната власт. Така се правят две 

допълнения към съществуващите анализи на изпълнителната власт в България: първо, 

формалната структура на междуминистерските отношения е допълнена с анализ на 

неформални структури и актьори в процеса на координация, като се отчита съответния 

политически контекст. Второ, политическите приоритети се разглеждат като задачи и 

целенасочени дейности, които свързват както министрите в кабинета, така и всички властови 

институции и политически актьори, които имат отношение към процеса на вземане на 

решения в даден кабинет. 

2. В дисертационният труд се прави типологизацията на българските кабинети и 

анализ на тяхната структура, като резултатите са сравними с аналогични изследвания на 

европейското кабинетно управление, използващи същия теоретичен модел и сходен 

инструментариум. 

3. Създадена е систематизирана база данни включваща:  

 Стандартизирани интервюта  с членове на анализираните кабинети;  

 Промените в структурата на държавния бюджет на Република България за 

периода 1992-2009 г. по години и по министерства 

 Решенията на Конституционния съд, които имат отношение към правомощията на 

Министерски съвет. 

 Тя може да бъде използвана в последващи изследвания на изпълнителната власт в 

Република България и на процесите на вземане на решения в съответните правителства.  

4. Анализирани са ограниченията на използвания теоретичен модел, както при 

изработваните чрез него интерпретации на политическите процеси, така и при оценката на 

ролята и значението на отделни политици, политически институции и социални общности. 

5. В рамките на теоретичния модел в дисертационното изследване се прави за първи 

път изследване на една конкретна секторна политика – политиката за сигурност от отбрана, 

като чрез нея се анализират процесите на разширяване и свиване на ядрото.  
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