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 Представеният за рецензиране дисертационен труд е в обем от 311 с. текст и 

33 с. библиография и приложения. Структуриран е в шест глави, увод и 

заключение.  

 Темата безспорно е актуална и е посветна на не толкова нов проблем, а на 

проблем, получил нови измерения след последния ревизионен договор от Лисабон. 

Докторантът представя компетентно и в детайли обикновената законодателна 

процедура (ОЗП) за осъществяването на нормотворческата компетентност на 

институциите на ЕС. Проследява всички етапи на движението на бъдещия 

нормативен акт – от законодателното предложение на ЕК или на друг носител на 

правото на законодателна инициатива до приемането му.  

Глава трета включва въпроси, свързани с приложното поле на ОЗП, 

планирането на законодателството в ЕС, механизмите на изготвяне на 

законодателно предложение и за неговата проверка. Отделено е необходимото 

внимание на ранния контрол от страна на националните парламенти.  

Глава четвърта подробно представя подготовката за разглеждане на 

законодателното предложение в постоянните комисии на ЕП и в Съвета на ЕС, като 

е подчертана ролята на ротационното председателство (проблем от изключителна 

важност за България пред перспективата на 2018 г.).  

Глава пета представя процедурите по време на първото и второ четене в 

Съвета и в ЕП и на евентуалното трето четене след помирителната процедура. 

Интересен е анализът на неформалните междуинституционални преговори и на 

триалозите, които, без да са регламентирани в Учредителните договори, са 

доказали своята ефективност за по-добро и по-експедитивно нормотворчество в 

ЕС. Авторът познава в детайли нормативната база на ОЗП и вътрешните правила за 
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функциониране на институциите. Похвален е стремежът му да откроява 

несъвършенства в процедурата и да предлага решения за преодоляването им.  

В работата са допуснати и някои слабости. На първите 110 страници 

докторантът разказва всичко за Европейския съюз от „залата с часовника” до 

„манастира Св. Джеронимо”, за да докаже, че Европейският съюз е „уникална 

властова конструкция”. Ако „властова конструкция” е синоним на „наднационална 

общност”, то едва ли са необходими 110 страници, за да се направи подобен извод 

към днешна дата. Ако авторът под „властова конструкция” влага друго 

съдържание, то това съдържание би трябвало да бъде разкрито. Неясноти буди 

твърдението, че „властта като същностен белег на обединението се проявява 

идентично с властта на държавата, но има различен източник и различна 

аргументация” (с. 9). Както и твърдението, че ЕС е процес, което се появява на 

няколко места в дисертацията. Основният извод на докторанта е, че „уникалната 

наднационална властова природа на ЕС се проявява практически чрез обикновената 

законодателна процедура”. Логично възниква въпросът по какъв начин се е 

проявявала властовата природа на интеграционните формации до 1993 г. и как 

авторът би коментирал факта, че най-много „власт” притежава първата 

интеграционна общност, чиято основна институция дори носи името „Висша 

власт”, а Парламентарната асамблея е с чисто консултативни функции, като 

единствената й мощ се е свеждала до правото да гласува недоверие на Висшата 

власт?  

Езикът на автора е ясен, но са допуснати много досадни повторения. 

Научният апарат е богат и съответства на изискванията. Имам известни възражения 

към представянето на българската доктрина. В списъка е включен юридическият 

речник на Корню, като в същото време са пропуснати редица заглавия и то някои 

от тях тясно свързани с темата. Може би това е причината за някои амбициозни 

твърдения на докторанта като това на стр. 304, че за „първи път в българската 

правна доктрина по право на ЕС се разглежда въпросът за основополагащите 

принципи на ЕС – тези, на които той основава съществуването си”. В тази връзка 

бих препоръчала на младия ни колега да бъде по-пестелив в самооценките си. 

Изложението изобилства с претенции за изведени дефиниции като тази за 
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дефиниция на специалната законодателна процедура. На практика докторантът 

възпроизвежда текста на Учредителните договори. По същия начин звучи и 

твърдението, че в дисертацията се представя собствена систематизация на 

обикновената законодателна процедура или че е доказано, че законодателните 

процедури са четири. Самият автор отбелязва още на стр. 2, че изучаването на 

законодателна процедура предполага изучаване на технически проблем. Това 

обяснява стремежа му към намирането на теоретичен заряд, но твърдението, че е 

направен опит за цялостна самостоятелна теория по разглеждания въпрос е твърде 

амбициозно.  

Могат да бъдат направени редица други бележки, но казаното дотук, не 

променя мнението ми, че дисертационният труд на Николай Доманов, докторант на 

самостоятелна подготовка, има информационно и практико-приложно значение, 

което не може да бъде подценено. Положен е труд, демонстрирана е висока степен 

на информираност, което ми дава основание да препоръчам на уважаемото жури да 

се обединим в решението си да му бъде присъдена образователната и научна 

степен „доктор”. 

 

 

София,             Рецензент: доц. д-р Юлия Захариева 

1 март 2014 г.  


