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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от проф. д-р Александър Асенов Воденичаров, 

 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ по научна специалност „Конституционно 

право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

Автор на дисертационния труд :  Александър Любомиров Цеков 

 

Тема на дисертационния труд:  Учредителната власт в българските и 

европейските конституционни модели 

 

 

1. Информация за дисертанта 

Дисертантът се е обучавал по докторска програма към Юридическия 

факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по 

професионално направление Право ( Конституционно право ), съгласно 

Заповед на Ректора на Софийския университет № Р 020-381 от 10.02.2011 

г. Докторантурата е осъществена в редовна форма на обучение. 

Александър Цеков  е  роден на 04 октомври 1984 г. Завършил е 

бакалавърска  програма в специалност „Право и политически науки” в 

Юридическия факултет на Университета Ница София Антиполис. През 

2008 г. завършва магистърска програма по Теория и анализ на правото в 

Университета Париж X Нантер и Висшето училище по социални науки - 

Париж. През 2009 г. получава и магистърска степен по сравнително 

публично право от Университета Париж 1 Пантеон -  Сорбона. 

 

 

 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Представеният дисертационен труд е удачно структуриран в 

правно-логическа последователност в четири глави, увод, заключение и 
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използвана литература. Разработен е в обем от 211 страници, заедно с 

библиографията. Прегледът на използваната литература показва, че 

съдържащите се в библиографската справка литературни източници  имат 

пряко отношение към темата на дисертацията. Видно от представения 

литературен обзор, докторантът показва познаване на  наличните 

изследвания, относно проблематиката на учредителната власт.   

Изследванията, предмет на дисертационния труд са с подчертана 

актуалност. Съществуващите научни трудове представят проблема за 

учредителната власт като философска концепция. Друга част от 

изследванията са насочени към механизмите и ограниченията за 

конституционна ревизия. Настоящото изследване прави изчерпателен 

анализ на процедурите за конституционна ревизия, както в българския 

конституционен модел, така и в сравнителноправен европейски контекст.   

Достойнство на труда е практическата му значимост. Настоящото 

изследване анализира  установените в българското конституционно 

законодателството процедури за конституционна ревизия, както и 

механизмът за конституционен контрол по отношение на тях. 

Конкретните предложения de legе ferenda  способстват за 

прецизиране на тълкуването на общо формулираните конституционни 

текстове в Глава 9 от Конституцията на Република България, с цел 

преодоляване на вътрешните противоречия и несъвършенствата в 

уредбата. 

Научно-приложните резултати и навременността на дисертацията са 

свързани с обществения дебат, както относно необходимостта от 

конституционна ревизия на отделни разпоредби от Глава шеста от 

Конституцията - съдебна власт, така и относно евентуалното разработване 

на проект за изцяло нова конституция. 

Следва да се отбележи, че представеният дисертационен труд е 

първото в юридическата теория цялостно монографично изследване 
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на някои от конституционноправните аспекти на проблемите, свързани с 

учредителната власт и конституционната ревизия. Въпросите, свързани с 

подробен сравнително правен анализ на ограниченията за конституционна 

ревизия,които предизвикват голям обществен и академичен отзвук, не са 

били предмет на научно изследване.  

Предметът на изследването е напълно осъществен. Разгледан e 

историческия и философски контекст за зараждането на идеята за 

учредителната власт. Анализирани са и различните процедури за 

конституционна промяна, които съществуват в европейските 

конституционни модели. В предмета на изследването е побхванато 

задълбочено проучване на различните теории относно съществуването на 

ограничения за конституционна ревизия.  Изследвани са  възможностите за 

конституционен контрол по отношение на закон за конституционна 

ревизия.  

 

3. Аналитична характеристика на дисертационния труд 

Глава първа представя идеята за учредителната власт в нейния 

исторически и философски контекст. Първият раздел представя идеите, 

които дълго време са възпрепятствали зараждането на тази концепция. 

Вторият раздел разглежда философските основи, които дават възможност 

да се изгради и да съществува идеята за учредителната власт, а именно 

идеята за суверенитета като основополагаща власт.  

В глава втора е направен анализ на  разграничението между т.нар. 

„първична“ и „вторична“ учредителна власт. В раздел първи са 

представени убедително различните процедурни модели за приемане на 

закон за конституционна ревизия. Аналитично са изследвани различните 

модели за промяна на конституцията, като е изразено мнението, че те са 

толкова разнообразни, че е невъзможно да бъде представена идеална 

система.  Във втория раздел са анализирани аргументите, които се излагат с 
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цел да се отхвърли съществуването на разлика между учредителната и 

ревизионната власт, които се основават на идеята за суверенитета на 

ревизионната власт. В параграф трети е представена обосновано 

съдържателната доктрина за разграничението между учредителната и 

ревизионната власт, която се позовава на съществуването на „естествени“ 

ограничения за конституционна ревизия. След като подлага на критичен 

анализ тази теория, в параграф четвърти, авторът пристъпва към 

представяне на позитивноправната доктрина за разграничението между 

учредителна и ревизионна власт, по силата на която ограниченията за 

ревизия се намират само и единствено в конституцията. 

Трета глава е посветена на описанието и анализа на ограниченията за 

ревизия, които съществуват в конституциите на различните държави. В 

параграф 1 авторът успешно прави сравнителноправен анализ на 

конституциите, характеризиращи се с гъвкаво разграничение на 

конституционните норми, които уреждат различни процедури за ревизия 

по отношение на различните материи, обект на ревизия. Именно в този 

контекст подробно се извеждат и процедурите, които съществуват в 

действащата Конституцията на Република България ( КРБ ). В тази връзка 

се осъществява критичен анализ на практиката на Конституционния съд по 

Глава 9 от Конституцията и най-вече решението от 2003 г. относно 

дефиницията на „форма на държавно устройство и управление“. В 

параграф 2 са представени обстойно и проучени в исторически и 

сравнително правен план конституциите, характеризиращи се с твърдо 

разграничение на конституционните норми, т.е. тези, които съдържат 

абсолютни ограничения за конституционна ревизия. На критичен анализ са 

подложени аргументите, които подкрепят възможността за преодоляването 

на т.нар. „вечни клаузи“. 

В глава четвърта авторът резултатно изследва възможността за 

конституционен контрол по отношение на закон за конституционна 
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ревизия. Подробно е разгледан, както сравнителнопрания опит, така и 

практиката на българския Конституционен съд в тази материя. 

Дисертантът е посочил две публикации по темата на дисертационния 

труд. Преди това те са били представени на научни конференции, 

организирани  от Юридическия факултет на Софийския университет 

Авторефератът е коректно изработен и отразява пълно  и прецизно 

съдържанието на дисертационния труд. 

На фона на моята като изцяло положителна оценка за научната 

продукция и дейността на докторанта, бих искам да отправя следните 

бележки и препоръки: 

Въпреки като цяло балансираният подход между теоретични 

разсъждения, нормативен анализ и оценка на практиката, приложен от 

автора, на някои места в дисертационния труд  превес има нормативният 

анализ за сметка на чисто прагматичните юридически и политически  

предложения de lege ferenda. 

Тази бележка няма съществено значение и не намалява научно-

приложната стойност на представената дисертация. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обсъжданият научен труд показва категорично, че дисертантът 

притежава теоретични знания в областта на публичноправните науки и 

задълбочено познаване на правната рамка относно механизмите за 

приемане и ревизия на конституцията.  

Проучванията в труда, извеждането на научни изводи, 

аргументирането на поддържаните становища, изразяването на критично 

отношение по дадени въпроси и др. ясно показват, че кандидатът 

притежава способност за самостоятелни научни изследвания. 
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Изхождайки от гореизложеното, считам, че представяният  

дисертационен труд на Александър Любомиров Цеков отговаря напълно 

на изискванията на чл. 6, ал. 3 от Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и чл. 27 от Правилника за 

прилаганото му. Ето защо убедено предлагам на уважаемото научно 

жури да присъди на Александър Любомир Цеков образователната и 

научна степен „Доктор”. 

 

29 декември 2014 г 

 

    РЕЦЕНЗЕНТ : 

 

     (проф. д-р Александър Воденичаров) 

 

 
 

 

 


