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Становище 

от проф. дфн Георги Карасимеонов, член на жури по конкурс за присъждане 

на научната и образователна степен доктор по политология на Неда 

Петрова-Стоянова представила дисертация на тема „Променящи се 

конфигурации на ядрото на изпълнителната власт в България” 

 

В дисертационният труд се анализира изпълнителната власт в България 

през призмата на концепцията за ядрото на изпълнителната власт /Род Родес/. С 

други думи, в изследването се прави се опит да се разгледа мрежата от структури 

и личности около министър-председателя, които имат влияние върху 

формирането и осъществяването на политическите решения. Това е подход, който 

досега не е прилаган в изследването на българските политическите институции и 

по специално на изпълнителната власт, която е била обект на анализ предимно от 

учени, които се базират на конституционната рамка и правомощията произтичащи 

от нея. 

Неда Петрова анализира ядрото на изпълнителната власт през призмата на 

отношенията между българския министър-председател и отделните министри и 

влиянието им върху премиера и кабинета, както въздействието на други структури 

като политическите кабинети, партиите, административните звена, отделни 

съветници и др. при формулиране и реализиране на правителствените приоритети. 

В дисертацията се изследва и един конкретен случай, а именно отбранителната 

политика, за да се открои още по ясно конфигурацията на ядрото на 

изпълнителната власт, определят се ключовите актьори, т.е. кой и защо е в ядрото 

на изпълнителната власт в съответното правителство.  

             В дисертационният труд се прави анализ на шест редовни български 

правителства в периода 1991-2009 г. Авторката има предвид, че процесът на 

подготовка на правителствените решения, неформалните дискусии, едновременно 

на политическо и административно ниво, не са така добре развити у нас, както в 
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държавите с по-дълъг демократичен опит. Затова 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. Определя се и анализира ядрото на изпълнителната власт и 

неговата динамика в различните правителства в контекста на процеса на вземане 

на решения и координация на правителствената политика при всяко отделно 

правителство. С други думи, разглеждат се процесите на вземане на решения в 

кабинетите, посочва се какво ядро се формира и как то от своя страна влияе върху 

политическите действия. Същевременно се прави опит да се проучат факторите, 

които обуславят формирането на това ядро и влияят върху динамиката му.  

Основният индикатор, който Петрова използва за да открои  състава на 

ядрото е участието на основните актьори в процеса на вземане на решения и 

координация на правителствената политика. Към това се добавят и други 

индикатори като напр. факторите, които помагат на премиера да поддържа 

мнозинството, което го подкрепя в парламента, като основен негов властови 

ресурс. В този смисъл значимо място е отделено на съотношението на силите в и 

между партиите при формирането на правителствата и тяхната политика.  

Друг индикатор за промените в конфигурацията на ядрото на 

изпълнителната власт в България, който дисертантката въвежда, е формулирането 

и изпълнението на стратегическите политически приоритети.  

Добре направените схеми илюстрират  ядрата, които се формират във всяко 

изследвано правителство, как то насочва реализацията и контрола на 

изпълнението на политическия дневен ред, регистрира политическите проблеми и 

определя към кого и по какъв начин трябва да бъде адресирано тяхното решаване.  

             Към тези основни моменти в работата, които са и безспорен принос в 

българската политология, искам да добавя, че Неда Петрова прави детайлен 

анализ на нормативната рамка на дейността на българското правителство и 

преглед на литературата, свързана с характеристиките, обхвата и спецификите на 

процеса на вземане на решения в съвременните кабинети. Особено внимание 
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заслужава представената в дисертационния труд систематизирана база данни, в 

която водещо място заемат проведените от дисертанката стандартизирани 

интервюта  с членове на анализираните от нея правителства.  

             Интерес представлява направения сравнителен преглед на бюджетите на 

отделните министерства през разглеждания период. Той позволява на Петрова да 

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

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

отбраната, министрите му  управляват голям финансов ресурс и същевременно не 

винаги са част от ядрото на изпълнителната власт. 

             Важен принос е също така направената в дисертационният труд 

типологизация на българските правителства и тяхната структура, като резултатите 

са сравними с аналогични изследвания на европейското кабинетно управление, 

използващи същия теоретичен модел и сходен инструментариум. 

              Позитивен факт в работата е, че Петрова е наясно с ограниченията на 

използвания теоретичен модел, както при  интерпретацията на политическите 

процеси, така и при оценката на ролята и значението на отделни политически 

институции и политици. Изтъква се, че  извън анализа напр. остава използуването 

на такъв индикатор какъвто е легитимността на изпълнителната власт, като неин 

основен ресурс. В този смисъл слабост на концепцията за ядрото на 

изпълнителната власт е и обстоятелството, че в дисертацията не се отчита 

общественото мнение като важен фактор, който влияе на  политическото 

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

динамиката на смяната на състава на ядрото на изпълнителната власт.  

           Заключение. Неда Петрова ни представя един труд написан с 

теоретична дълбочина  при използуване на значителен емпиричен материал, 

който дава нови знания в изследванията на политическите институции и по 

конкретно на изпълнителната власт в системата на разделението на 

властите. 

        Предлагам на научното жури да присъди научната и образователната 

степен доктор по политология на Неда Петрова. 
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Проф.дфн Георги Карасимеонов 

15 юли 2012 година 

 

 


