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1. Данни за кандидата. 

Неда Петрова е от първите випуски на завършили специалност 

„Политология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Това обстоятелство 

обуславя две особености на професионалната и биография – тя бързо, на 

практика веднага след дипломирането си започва да работи по темата на 

дисертацията си, но същевременно има успешна професионална 

реализация и натрупва богат практически опит преди да представи за 

защита окончателния вариант на своя докторски труд. Заслужава да се 

подчертае, че целия професионален опит на Неда Петрова е свързан с 

темата на доктората й, но от съществено значение е периодът, през който 

тя работи в Министерството на отбраната – това гарантира не само 

високото качество на емпиричните данни и интервютата, които са в 

основата на нейното изследване, но и обуславя практическата 

подплатеност на нейния прочит на този важен за българската политическа 

наука процес – трансформацията на изпълнителната власт в периода 1991-

2009г. Видно е, че при анализа на много от проблемите докторантката 

„плува в свои води“ защото те са били част от ежедневната й работа за 

продължителен период от време. 
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2. Общи данни по процедурата. 

Представен е дисертационен труд с обем 245 стандартни страници, 

разделен на увод, четири глави и заключение. Без да са обособени като 

приложения в текста са включени 12 таблици и 11 графики в които се 

структурира важна емпирична информация и се онагледяват ключови за 

изследването обобщения. Научният апарат съдържа 164 заглавия, в които 

се включват и 38 документа. Източниците са разнообразни, авторитетни и 

сред тях няма неизползвани, т.е. библиографията е действителна и 

пълноценно приложена. По-голямата част от цитираната научна 

литература е релевантна на темата, макар че озадачава включването в 

библиографията на издания като „Световен речник на политическите 

афоризми“. В труда адекватно са използвани резултати от цитираните 

изследвания, коректно се работи с цитираните документи. 

Дисертационният труд на Неда Петрова-Стоянова напълно отговаря 

на изискванията в Чл. 6, ал. 3 от Закона и чл. 27 от Правилника: („ да 

показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по 

съответната специалност и способности за самостоятелни научни 

изследвания“ ;  „да съдържа научни или научно-приложни резултати, 

които представляват оригинален принос в науката“ ). Авторефератът 

коректно отразява съдържанието на дисертационния труд и обобщава 

научните му приноси. 

 

3. Оценка на дисертационния труд.  

Като особено достойнство на дисертационния труд бих искала да 

посоча избора на тема – тя е добре позната на западноевропейските 

изследователи, но е новост в изследователските усилия на българските 

политолози. Така избраната тема естествено допълва, но и обобщава 

публикуваните по момента анализи на функционирането на 
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изпълнителната власт у нас и нейната трансформацията през периода след 

1991 година. Дисертацията на Неда Петрова въвежда понятието „ядро на 

изпълнителната власт“ по един достоен и резултатен начин, като 

естествено надгражда съществуващите традиционни изследователски 

модели, чрез които българската историческа наука и политология са 

изследвали кабинетите. Същевременно изборът на тема има особена 

практико-приложна стойност, доколкото членството на България в ЕС и 

процесите на европеизация на изпълнителната власт налагат да се създаде 

изследователски интерес и да се развие капацитет за системни анализи, 

които да дават отговор на въпроса доколко българските политици съумяват 

да се включат в неформалните мрежи, които структурират ядрото на 

изпълнителната власт в ЕС. Рано или късно мониторинговите доклади ще 

приключат и българското правителство ще има нужда от самооценка, от 

критична обратна връзка, анализираща и оценяваща работата на членовете 

на кабинета в процеса на взимане на решения в Съвета на ЕС, а и 

участието на българските премиери в работата на Европейския съвет. 

Изследователският подход включва две задачи: първата – да се 

приложи модела „ядро на изпълнителната власт“ и чрез него да се 

изработи класификация на българските кабинети в периода 1991-2009 

година и втората - да се очертаят ограниченията, но не на теоретично ниво, 

а чрез анализ на конкретни аспекти на българския случай. Това придава 

особена ценност на дисертационния труд, защото Неда Петрова-Стоянова 

не само се предлага нова интерпретация на процесите на промяна в 

изпълнителната власт след 1990г. чрез което се опитва да докаже 

предимствата на избрания от нея теоретичен модел, но също така ясно 

дефинира ограниченията на този нов за българската политология подход. 

Така гарантира реализма в изследователските си цели, а и реализма в 

очакванията на своите читатели.  
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Впечатлява също уместното и коректно използване на категориалния 

апарат и изследователския инструментариум на други две известни 

изследвания на европейските кабинетни управления – на Погунтке и Уеб, 

които анализират президентизацията на изпълнителната власт и на 

Блондел и Мюлер-Ромел, които имат пионерска роля в опита да се 

изработи единен/ универсален инструментариум за анализ на процесите на 

взимане на решения в европейските правителства. Органичният начин, по 

който Неда Петрова интегрира тези две изследвания в теоретичния си 

модел естествено разширява и обогатява изследователския й обхват. 

Четвърта глава на дисертационния труд представлява изследване на 

отделен случай - отбранителната политика на българските правителства. 

Изборът на този казус е много добро попадение и е показателен за 

зрялостта на Неда Петрова. Чрез него тя използва продуктивно своя богат 

емпиричен опит, придобит благодарение на ежедневната й работа в 

министерството на отбраната, като същевремено съумява да открои и 

комплексно да разкрие спецификите на българския случай. Добавената 

стойност на този казус произтича и от факта, че чрез него се анализират 

процеси, които характеризират трансформацията на изпълнителната власт 

във всички пост-комунистически държави избрали евроатлантическата 

интеграция за свой приоритет. 

За високото качество на изследователския продукт на Неда Стоянова 

свидетелстват и проведените полу-стандартизирани интервюта с 

министрите на отбраната от анализираните кабинети. Стоянова доказва 

прецизността си на изследовател, благодарение на която е успяла да 

проведе тези интервюта на практика с всички министри на отбраната.  

 

4. Критични бележки и препоръки.  

Положителните елементи категорично доминират в общата оценка за 

дисертационния труд на Неда Петрова. Но сложната и мащабна 
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изследователска задача, както и изключително добросъвестно следвания 

изследователски план обуславят някой слабости в анализа, които пораждат 

въпроси, критични бележки и препоръки. Публичната защита на 

дисертацията и по-нататъшните научни дирения на Неда Петрова само 

биха спечелили от обсъждането на тези аспекти от дисертационния й труд.  

Първо. В опита си да направи пръв по рода си анализ на 

променящата се конфигурация на изпълнителната власт Неда Петрова-

Стоянова анализира случай по случай шест кабинета. За съжаление тя няма 

с кого да дебатира, няма с кого да се съизмерва и в резултат в анализа й 

преобладава описателния подход. Ако това е обяснимо и донякъде 

неизбежно, не мога да намеря оправдание за схематичността на анализа, в 

който освен системно използване на изключително ценната информация от 

проведените интервюта липсва детайлно позоваване на документи, 

анализи, или дори изследвания с мемоарни компоненти, макар в 

описанието на теоретичния модел на изследването тя да посочва, че е 

направила това. Още повече, че останалата част от текста на 

дисертационния труд свидетелства, че докторантката не само познава и 

добре борави с тези източници, но и многократно ги е интерпретирала при 

аргументирането на тезите си. 

Второ. Много лаконично е разгледан въпроса за ограниченията на 

изследователския подход, основан върху понятието „ядро на 

изпълнителната власт“. Примерът, чрез който се илюстрира ролята и 

значението на проучванията на общественото мнение, по специално т.н. 

„рейтинг на министри“ по мое мнение е нерелевантен. Адекватна 

илюстрация за ограничеността на подхода „ядро на изпълнителната власт“ 

би бил пример за министър с ключово значение във функционирането на 

кабинета, който същевременно има изключително нисък публичен рейтинг 

или още по-силен пример би бил ниският рейтинг на ресор, чийто 

министър е част от ядрото на изпълнителната власт или обратното – 
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приписване на голямо значение на министерство, което системно е 

изключено от ядрото. Не е убедителен и много лаконичният коментар за 

разминаването между бюджетния ресурс на дадено министерство и 

включването/ изключването му от ядрото на изпълнителната власт. Тук 

изследването определено се нуждае от доработка, която съм убедена, че е 

по силите на докторантката. Тя може би го е направила на друго място, но 

необяснимо защо текстът не е включен в предлагания за защита докторски 

труд. 

Трето. При анализа и оценката на влиянието на практиката на 

Конституционния съд върху динамиката на ядрото на изпълнителната 

власт мисля, че липсват основания за оценката, че Решение №16 от 

26.10.1993 и Решение №5 от 07.07.1994г. са от най-съществено значение. 

По мое мнение много по-голямо и съществено е значението на Решение 

№24 от 25.09.1998г. което се отнася до създаването на Съвет по 

сигурността като помощен орган на МС и Решение №2 от 21.01.1999г., 

което препотвърждава правомощията на МС като колективен орган и 

обявява за противоконституционни законови текстове оправомощаващи 

Министър-председателя да назначава областни управители и да упражнява 

контрол върху дейността им еднолично.  

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

Като имам предвид цялостното качество на дисертационния труд, 

постигнатите изследователски резултати, ясно откроените достойнства и 

приноси, безспорната оригиналност на основните изводи и оценки напълно 

убедено предлагам на Научното жури да присъди на Недка Петрова-

Стоянова образователната и научна степен “ДОКТОР”. 

 

03.08.2012     РЕЦЕНЗЕНТ: 

        доц. д-р Румяна Коларова  


