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СТАНОВИЩЕ 
 

на доц. д-р Добрин Канев 
 

за дисертацията на Недка Петрова-Стоянова 
на тема “Променящи се конфигурации на ядрото на изпълнителната 

власт в България” 
за присъждане на образователна и научна степен „доктор по политология” 
 

Представената за обсъждане и оценка дисертация на Недка Петрова-
Стоянова със своите 246 страници текст, структуриран в четири глави, 
увод и заключение, както и с богата библиография, отговаря на 
формалните критерии за подобен род изследователски продукт. Изпълнени 
са и другите изисквания като наличие на автореферат, който точно 
представя дисертацията като цялост, както и самооценка на приносните 
моменти, с която мога да се съглася.  

Това е необходимо да се каже, но за всички нас основното се крие в 
съдържанието на работата – в изследователските въпроси, които решава; в 
методологията, която използва; в резултатите, които ни представя. 

В това отношение ще си позволя още в началото да оценя високо 
решението на дисертантката да се насочи към изследване на аспекти на 
политическия процес в България. Повече от две десетилетия след началото 
на прехода все още са сравнителна рядкост действително научните усилия 
по осветляване на спецификите на българската политическа система. При 
това Недка Петрова-Стоянова е избрала една от най-слабо изследваните 
институции – правителството. И за да бъде това изброяване пълно – 
насочила се е към изследване на изпълнителната власт чрез един труден за 
реализиране в недостатъчно прозрачната политическа среда в България 
методологически подход.  

Поставяйки в центъра на изследването си т. нар. “ядро на властта” (core 
executive) тя насочва погледа си не просто върху институцията, но и върху 
сложната и многообразна от гледна точка на участниците мрежа около 
министър-председателя, която влияе върху формирането и реализирането 
на политиката. Самата авторка добре разбира, че при «наличието на 
пропуски в познанието ни за ключовите актьори и институции в 
българското управление отвъд формалната институционална рамка, 
...трудно можем да опишем работата на министър-председателя, на 
политическия му кабинет, на отделните министри, на правителството като 
цяло”. И прави сериозен опит да хвърли светлина върху не толкова ясно 
видимите части на политическия процес. 
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Обект на изследване стават шест български правителства от момента на 
действие на новата конституция до завършека на мандата на предишното 
правителство като се търси ядрото на изпълнителната власт във всяко едно 
от тях, както и специфичните фактори, които водят до даденото състояние. 
Към тази естествено произтичаща изследователска задача е добавен и 
анализът на едно министерство – това на отбраната – като своеобразен 
пример. Бих искал в тази връзка да запитам дисертантката дали този избор 
е достатъчно аналитично обоснован или по-скоро е произтекъл от 
странични обстоятелства (и съответно дали друго министерство не би било 
по-подходящо). 

Изборът на изследователския проблем до голяма степен е предопределил и 
самата използвана методология. Н. Петрова-Стоянова я определя като 
съчетание на подходите на анализ на изпълнителната власт на Жан 
Блондел и Род Родес, които тя добре познава и умело прилага. Това й дава 
възможност да изведе и индикаторите (и най-вече напълно обоснования 
основен индикатор – участие във вземането на важни решения), чрез които 
подлага на проверка ясно формулираните си хипотези по отношение на 
ядрото на българската изпълнителна власт. 

Фактите, върху които авторката гради своята аргументация, са достатъчно 
и са от разнообразни източници. Става дума най-напред за документен 
анализ, ориентиран и към нормативната рамка на дейност на българското 
правителство, и към продукта на самите правителства - програми, отчети, 
правилници. Става дума и за критичен анализ на множество вторични 
източници, посветени на изследване на изпълнителната власт в България 
през този период. Към това трябва да добавим и проведените от авторката 
еднотипни интервюта с български министри, чрез които тя допълва 
информацията от другите източници по отношение на процеса на вземане 
на решения, на влиянието на личността на министър-председателя и на 
други фигури около кабинета, както и на отношенията му с партийни 
ръководства и парламентарни групи. 

Не бих искал да пропусна и създадената от авторката систематизирана база 
данни, която освен споменатите интервюта включва и важните за такива 
изследвания промени в структурата на държавния бюджет, както и 
решенията на Конституционния съд, отнасящи се до правомощията на 
правителството.  

Цялата дисертация е структурирана логично като се тръгва от 
концептуалната рамка и ключовите за труда понятия, след което са 
представени основните резултати от оценката на научната литература, 
посветена на изследваните от авторката проблеми. Стъпила на тази основа, 
дисертантката се е насочила към собственото поле на изследване и е 
анализирала българските кабинети от гледна точка на техния тип и 
структура и на процеса на вътрешна координация, както, разбира се, и 
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конфигурациите на тяхното ядро и факторите, които влияят върху нея. 
Работата завършва със своеобразен казус – мястото и ролята в това 
отношение на Министерството на отбраната. 

Всичко това е позволило на дисертантката да обоснове убедително 
основните си тези – за изборите и смяната на парламентарното мнозинство 
като основен фактор при формирането на ядрото на изпълнителната власт; 
за значителното влияние на политическия дневен ред в неговата динамика; 
за зависимостта му от личностните и политически качества на съставящите 
го политици. Така тя успява да достигне до определени собствени приноси 
в оценката на реалните центрове на изпълнителната власт в България и да 
допринесе за обогатяване на наличните научни резултати.  

Оттук и моето заключение, че от гледна точка на значимост, 
самостоятелност, прецизност и научно качество на дисертационния труд са 
налице всички основания, за да подкрепя категорично присъждането на 
образователната и научна степен „доктор” на Недка  Петрова-Стоянова. 

 

София, 12 юли 2012 г. 

 

 

доц. д-р Добрин Канев 

 


