
 1 

 
С ТА Н О В И Щ Е 

за  дисертацията на Недка Петрова-Стоянова  

„Променящи се конфигурации на ядрото на изпълнителната власт в България”, 

представена за присъждане на научната и образователна степен доктор по политология 

от проф. дфн Петър-Емил Митев 

 

 

 

 Недка Петрова-Стоянова е разработила дисертационен труд, посветен на важна 

и неразработвана досега у нас тема. През последните десетилетия значението на 

„ядрото на изпълнителната власт” расте в западноевропейските демокрации, както 

основателно изтъква и самата докторантка. Това доведе и до въвеждането на специално 

понятие, което у нас почти не се използва. В същото време интересът на 

обществеността към състава и действията на това „ядро” не е малък. Значението на 

разработката е, че с научни инструменти докторантката влиза в „кухнята” на 

политическата власт, достига до механизми и секрети на управлението, за които 

обществеността обикновено получава частична и/или изопачена информация. Темата 

може да се формулира свободно и по следния начин: какво представлява 

политическият връх, кои и как вземат най-важните решения. Докторантката изхожда от 

презумпцията, че „изпълнителната власт е същина на управлението”, а в нейния център 

в парламентарните демокрации е министър-председателят. 

 Най-важният извод от дисертацията е това, че протича своеобразен процес на 

„президентизация” на изпълнителната власт, като ролята на министър-председателя 

нараства по силата на множество различни фактори: интернационализация на 

политиката, сложна етатизация/деетатизация на управлението, медиатизация на 

политическия живот, ерозия на електоралното доверие в политическите партии. Към 

тези процеси може да се прибави и това, че идеологията се измества от имиджология, 

едновременно с ролята, която започват да играят електронните медии. Авторката 

основателно акцентира върху електоралния натиск, който е рационално ориентиран, но 

тази тенденция се преплита и отчасти пречупва от възможността директно „да 

разпознаваш” кои са „добрите”.  

 Нарастващата роля на ключовата фигура в изпълнителната власт извежда на 

преден план проблема за взаимоотношението между формалната структура на властта и  
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нейното фактическо неформално преструктуриране в процеса на вземане на решения и 

координация на дейността. Проучвания в това направление са правени не само през 

последните 20-30 години.1 Докторантката навлиза успешно в детайлите на 

управленската ситуация – спецификата на проблема при еднопартийните и при 

коалиционните кабинети, ролевата сложност на министерската позиция, границите на 

самостоятелност на министъра, разграничението на министри-„генералисти” и 

министри-„специалисти”, а от друга страна, типологичното разграничение на премиер-

„арбитър” и премиер-„активист”. 

 Като изхожда от солидна теоретична база, Недка Петрова-Стоянова 

типологизира българските кабинети от 1991 до 2009 година и съпоставя резултатите с 

европейската практика. Ограничението във времето е обосновано и логично – от 

въвеждането на новата конституция до края на последния пълен мандат. 

Междувременно обаче текущият правителствен мандат, макар и незавършен, вече 

навлезе в последната година на реализацията си и дава достатъчно нов материал, за да 

се проверят заключенията на докторантката. Повече от всякога през последните три 

години изпъква президентизацията на изпълнителната власт, нейната персонификация. 

Това несъмнено подчертава стойността на дисертационния анализ. 

 „В заключение, пише авторката, трябва да се отбележи, че през двайсетте години 

на действие на Конституцията на Република България, ролята на българския 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 на ролята на правителството като цяло в съвременните 

европейски демокрации.” (с. 187-188).  

Това заключение е богато аргументирано и доказано. Заедно с това обаче 

възниква и друг въпрос: има ли и други ракурси, друг политически контекст процесът 

на формиране на ядрото на изпълнителната власт, специфичен за България. Мисля, че 

могат да се разграничат три различни аспекта: 

                                                 
1 Характерно е проучване върху вътрешната структура на властта в кабинета на президента Кенеди. 
Индикатор е ефективният достъп до президента: след колко време ще бъде приет един деец, ако иска да 
се срещне с президента. Резултатите показаха, че само един член на кабинета може да разчита, че ще 
бъде приет незабавно и по всяко време и това не са държавният секретар или вицепрезидентът, а 
министърът на правосъдието Робърт Кенеди. Държавният секретар Дийн Ръск не е дори втори – това е 
МакДжордж Бънди, съветник по въпросите на националната сигурност. Вицепрезидентът Джонсън се 
оказа десети.  
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- логика на общоевропейския процес на промени в управленската 

конфигурация; 

- логика на посттоталитарния преход към демокрация и пазарна 

икономика; 

- логика на националната традиция. 

Под „логика на посттоталитарния преход” разбирам тенденциите към 

авторитарна власт, които се раждат в условията на бързо протекла и рязка социална 

диференциация при неукрепнали демократични институции. Ако в първия аспект е 

важен Уестминстърският модел, то във втория можем да обърнем поглед към 

авторитарните тенденции в балкански съседи, да не говорим за Русия и Беларус. 

Що се отнася до националната традиция, имам предвид специфичните форми, 

чрез които ключови фигури в българската политика са търсили диалог („кафето” на Т. 

Живков е специфична институция, допълнена от неговата „ловна дружинка”; известен е 

неформалният кръг и селективният подход на цар Борис Трети и т.н.). Във връзка с това 

заслужава внимание и по-общият въпрос: каква роля се отрежда на интелектуалците в 

неформалната структура на властта. Понятието „мозъчен тръст” влезе в политическия 

език чрез практиката на американския президент Франклин Д. Рузвелт. Очевидно е, че 

различните министър-председатели в България имат доста различен афинитет към 

общуване с интелектуалци. 

Заслуга на авторката е анализът на ограниченията, които съдържа коректното 

използване на понятието „ядро на изпълнителната власт” и съответно нейното 

изследване. Напълно точно е да се изтъкне коригиращата роля на общественото 

мнение. Това дори може да се направи по-енергично – съвременници сме на министър-

председатели със силно присъствие, които бяха означени като „рейтингови политици”. 

Има обаче и обратна страна – разширяването на възможностите на властта чрез пряко 

или косвено въздействие върху медиите. В класическия случай: Берлускони беше 

едновременно „рейтингов политик” и собственик на медии. Проблемът излиза извън 

рамките на дисертацията, но се надявам, че Недка Петрова ще продължи своята 

изследователска работа.  

Ценни анализи са направени на секторната политика в областта на сигурността и 

отбраната и взаимоотношенията й с „ядрото”.  

Научните приноси, за които претендира докторантката, са прецизно 

формулирани и напълно реални. 

Налице са необходимите за защитата публикации. 
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В заключение: препоръчвам на почитаемото жури да гласува за присъждане на 

научната и образователната степен „доктор по политология” на Недка Петрова-

Стоянова за нейния дисертационен труд „Променящи се конфигурации на ядрото на 

изпълнителната власт в България”. 

 

24 юли 2012     Рецензент: 

        Проф. дфн Петър-Емил Митев 

 


