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 Представената за обсъждане и оценка докторска теза е в обем от 335 страници. 

Текстът е организиран в предговор, четири части и заключение и е посветен на 

изследването на институционалния баланс и междуинституционалните отношения в 

Европейския съюз. Темата присъства в цялото развитие на интеграционните формации 

от Париж до Лисабон и винаги е остро актуална. Този факт предполага два подхода: 

или хронологично да се проследява какво и кога се е случвало, или да се търсят 

сложните отговори на въпроса защо се е случвало.  

 Докторантът Десислава Чернева избира втория подход и още в заглавието 

поставя акцента върху логиката на развитието. Това е първият значим принос в 

изследването. През тази призма анализът на институционалния баланс предполага 

балансираното присъствие на правните и политически аспекти, извеждането на 

основните движещи фактори и избора на „полетата”, в които се търси тяхното 

въздействие и това е вторият значим принос в изследването.  

 И двата посочени приноса са лично постижение на докторанта. Тя не взаимства 

ничии модели, като в същото време прецизно работи с впечатляващо огромен брой 

библиографски източници. Могат да бъдат изтъкнати и други постижения с приносен 

характер, но аз поставям ударението именно върху тези два, които предопределят 

оргиналността на докторската теза и факта, че това е първото в нашата специализирана 

литература комплексно и завършено изследване по темата.  

 В част първа „Въведение” авторката извежда и доказва тежестта и спецификата 

на три основни фактора в динамиката на институционалния баланс, които диктуват и 

междуинституционалните отношения в ЕС: интересите на членуващите държави, 

ролята на институциите и влиянието на нормативните идеи. Ако първите два са 

очаквани, то включването на нормативните идеи е оргинална идея на докторантката, 

което обогатява изследването и го прави наистина комплексно.  

 Разделите втори, трети и четвърти съдържат анализа на въздействието на 

посочените фактори в конкретиката на три ключови области на функционирането на 

Европейския съюз: процедурата на формиране и назначаване на състава на 

Европейската комисия, правото на законодателна инициатива на Европейската 



комисия и основните законодателни процедури в ЕС. И трите „полета” имат своето 

развитие през генералните ревизии на Учредителните договори. Но авторката отделя 

нужното внимание и на възникващите неформални правила в хода на процедурите, 

които са малко познати и в същото време са ярка индикация за 

междуинституционалните отношения.  

 Последователният анализ на трите фактора в изброените три области създава 

единен ритъм в организацията на текста, която е логична и също е в основата на 

постигнатите отлични резултати.  

 От самото начало на подготовката на докторската теза аз, като научен 

ръководител, бях убедена в успеха на Десислава. Нейната работа беше образец за 

системност, отговорност, изследователски интерес, търсене на трудния път, 

задълбоченост и способност да извежда самостоятелни изводи и да ги защитава в 

коректен диалог или полемика с други автори. Това са качества на перспективен млад 

специалист с ясна визия за развитието си.  

 В заключение с пълна убеденост считам, че представената докторска теза 

отговаря на всички законови и академични изисквания и на това основание 

призовавам да се обединим в решението си Десислава Чернева-Моллова да получи 

научно-образователната степен „доктор”. 
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