
 

 

УВОДНИ ДУМИ 

Успехът е наука; ако 

имате условията, 

получавате 

резултата.  

Оскар Уайлд 

Неуспешно Ротационно председателство на Съвета на 

Европейския съюз няма – тази широко разпространена сред 

академични и политически експерти по европейски въпроси 

шеговита максима съдържа потенциал да обезкуражи всеки опит 

за оценка на председателството. Същевременно именно тази 

бариера на политическата коректност подчертава важността на 

обективното оценяване, доколкото Ротационното 

председателство на Съвета е един от основните механизми за 

провеждане на интеграционни политики на ЕС. На въпроса защо 

всъщност е възможно всяко председателство да е „успешно“ 

може да се отговори еднозначно – поради липсата на надеждна 

методология за оценка. 

Настоящата публикация представя опит за решаване на тази 

задача – да бъде дадена обективна оценка на едно ротационно 

председателство на Съвета на ЕС – 

– като сложен, многоизмерен и динамичен изследователски 

обект; 

– при ограничена и често непоследователна академична 

традиция в тази посока; 

– с всички присъщи логистични, бюрократични и етични 

проблеми, съпътстващи работата по един политически актуален 

обект на изследване. 

Резултатите от това интелектуално предизвикателство са 

структурирани в четири глави. В първата глава проф. Ингрид 

Шикова въвежда читателя в същността на Ротационното 

председателство на Съвета на ЕС – неговите функции, 

институционални механизми и историческа динамика. 
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Във втората глава проф. Шикова, доц. Мирела Велева и д-р 

Линка Тонева-Методиева представят кратък обзор на 

академичната традиция в полето на изследванията на 

Ротационното председателство на Съвета на ЕС – постиженията 

и проблемите в опитите за обективната оценка. 

В третата глава проф. Шикова, доц. Велева, доц. Калоян 

Харалампиев и д-р Линка Тонева-Методиева предлагат 

конкретни стъпки за създаване на инструмент за експертна 

оценка на Ротационното председателство – съставяне на 

регистри, въпросници, селектиране на източници на 

информация. 

В четвъртата глава доц. К. Харалампиев, проф. Шикова и 

доц. Велева-Ефтимова представят резултата от практическото 

прилагане на създадения инструмент за експертна оценка на 

председателството – количествен и качествен анализ на 

емпиричните данни, индекс за оценка на Председателството.  

Предприетото преди около две години изследователско 

начинание за съставяне на оценка на Българското ротационно 

председателство от първата половина на 2018 г. до голяма 

степен беше скок в неизвестното. Той не би донесъл настоящия 

резултат без съдействието и безрезервната подкрепа на 

останалите колеги от екипа на Жан Моне Център за високи 

постижения към катедра Европеистика – проф. Г. Димитров, 

доц. К. Симеонов, д-р Борислав Мавров, и без всеотдайната 

работа на студентския доброволчески екип. 
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