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 Със Заповед на Ректора на СУ”Св.Климент Охридски” № РД 38-597 

от 20.11.2014г. съм определен за член на научно жури във връзка със 

защитата на Александър Любомиров Цеков, редовен докторант по 

професионално направление Право (3.6), научна специалност 

Конституционно право за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор”, като на първото заседание на Научното жури ми е възложено да 

изготвя становище по дисертационния труд.  

  Александър Любомиров Цеков е зачислен за редовен докторант по 

Конституционно право към катедра „Конституционноправни науки” на 

Юридическия факултет на СУ”Св.Климент Охридски”, считано от 

10.02.2011 г. до 10.02.2014 г. със Заповед на Ректора на СУ”Св.Климент 

Охридски” № РД 20-381 от 10.02.2011 г.  

 В изпълнение на заповедта на Ректора на Университета и решението 

на Научното жури като се ръководя от изискванията на Закона за 

развитието на академичния състав на Република България и Правилника за 

прилагането му, предлагам на вниманието на уважаемите членове на 

Научното жури следните свои констатации и изводи, както и мотивираното 

от тях заключение.  

 Предоставеният от Александър Любомиров Цеков комплект от 

материали включва следните документи: автобиография; заповед за 

зачисляване на докторанта; удостоверение за успешно положени 

докторантски минимуми; дисертационен труд, автореферат; заповед за 

отчисляване с право на защита; списък и копия на научните публикации на 

Александър Любомиров Цеков, свързани с темата на дисертационния труд; 

декларация за оригиналност на труда и достоверност на приложените 

документи. 

 Докторантът е приложил четири научни статии, свързани с темата на 

дисертационния труд.  

Александър Любомиров Цеков е роден на 04.10.1984 г. в гр.София. 

Завършва юридическо образование в периода 2003 г. – 2009 г. в 

Университет Париж I Пантеон, Сорбона с магистърски степени по „Теория 

и анализ на правото” и „Сравнително публично право” . Към момента е 

редовен докторант по Конституционно право в катедрата по 

Конституционноправни науки на Софийски университет. 

 Считам, че са спазени всички изисквания относно хода на 

процедурата и оформянето на дисертационния труд.  

 Темата „Учредителната власт в българските и европейските 

конституционни модели” в нейните теоретични, материалноправни и  

процесуалноправни аспекти като предмет, подход и метод на изследване 

би била изпитание за всеки учен. Тя има своя теоретичен, правно-

нормативен и практико-приложен аспект. Оформянето и развитието на 

идеята за учредителната власт като теоретична концепция и нормативна 

уредба е силно повлияно от конкретните форми, в  които се реализира 
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политическата и конституционната еволюция в отделните демократични 

държави. Актуалността на изследването се определя от тенденцията, която 

постепенно се оформя в съвременния конституционализъм, действащата 

конституция да функционира и като пряко приложимо право като в същото 

време продължи да играе ролята на юридически фундамент, върху който се 

изгражда цялата национална правна система. Изведен самостоятелно като 

тема и разгледан чрез приложения от докторанта подход, въпросът за 

учредителната власт в класическите демокрации и Република България е 

разработен във формата на цялостно теоретично изследване. Досега тази 

тема е била разглеждана в различни аспекти от редица български автори, 

но в настоящия дисертационен труд тя е разработена като цялостно 

самостоятелно изследване.  

 Александър Цеков демонстрира изключително високо ниво на 

познаване на проблематиката. Използваният в изследването фактически и 

теоретичен материал е широк, а научната литература – впечатляваща. 

Докторантът демонстрира забележителна осведоменост в областта на 

конституционната история и теория и способност творчески да оценява 

огромната литература, натрупана в изследванията на демократичното 

конституционно управление. Широките познания на автора на 

дисертацията в областта на конституционното и сравнителното 

конституционно право, както по отношение на конституционната история 

и историята на политическите и правни учения, дават възможност да се 

направи задълбочено юридическо изследване на множеството аспекти, 

които темата на дисертацията предполага.  

 Методологичният инструментариум на изследването е богат – като 

се започне с правно-догматичния, историко-правния и сравнителния метод 

и се премине към системния и функционалния метод. Това дава 

възможност да се навлезе в дълбочина на темата и в същото време да се 

обхване цялата богата проблематика свързана с теорията и практиката на 

учредителната власт. Обобщена и синтезирано представена е волята на 

конституционния законодател при приемането на Глава девета от основния 

закон. Направен е задълбочен анализ на най-важните решения на 

конституционната юрисдикция във връзка с изследвана проблематика.    

В структурно отношение трудът е добре построен, което по начало 

изключва повторения и празноти в изложението. Дисертацията е в обем от 

211 страници и се състои от въведение, четири глави, заключение и 

библиография. Библиографията съдържа 188 заглавия, от които 30 са 

български публикации, 3 са преводни, а 155 са публикувани от чужди 

автори. 

В дисертационния труд убедително е представен теоретичния 

фундамент на учредителната власт. Умело е анализирана уредбата на 

Глава девета „Изменение и допълнение на Конституцията”. Приемане на 

нова Конституция” от Конституцията на Република България, като са 
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представени и изследвани самостоятелно източникът, субектът и 

принципите на упражняване на учредителната власт. Дисертационният 

труд може да бъде определен като самостоятелно, цялостно и модерно 

изследване в Република България, концентрирано върху учредителната 

власт и нейното функциониране в модерната демокрация. Процедурата за 

осъществяването на учредителната власт е важен и класически въпрос в 

конституционно-правната наука. Основно в предмета на изследване на 

дисертацията е разграничаването на „първична” и „вторична” учредителна 

власт и определянето на тяхното съдържание. Научният труд включва 

интересен и задълбочен сравнително-правен преглед на конституционните 

форми за функциониране на учредителната власт. В същото време авторът 

на дисертацията анализира и изяснява особеностите на действащия в 

момента български модел на учредителна власт с присъщия му дуализъм, 

като разглежда сериозно и характеристиките на значимите сравнително 

правни модели на закрепване на учредителната власт в Европа. В 

представеното изследване е обосновано и поддържано важното разбиране, 

че полемиката за учредителната власт, в която и да е правна система, 

зависи от националния контекст на възприетия конституционен модел.  

Учредителната власт е представена като теоретична система 

доколкото самото понятие никъде не съществува в позитивното право. 

Поради това докторантът изследва концепциите, развили се в еволюцията 

на правната теория от  XVIII век насам, като се проследява историята на 

зараждането на учението за учредителната власт и нейното разграничаване 

от учредените власти. Докторантът е разгледал разделението между 

„първична” и „вторична” учредителна власт, което се появява и 

съществува между същинската учредителна и ревизионната власт. Този 

анализ е осъществен както политологично, така и чисто правно-

нормативно. Основополагащо за труда е разбирането, че разграничението 

между „първична” и „вторична” учредителна власт е резултат от 

наличието на ограничения за конституционна ревизия, които могат да 

бъдат търсени единствено в самата Конституция. Задълбочено е 

аргументирано разбирането, че системата от ограничения за 

конституционни ревизии стои в основата на приемането и обосноваването 

на конституционния контрол по отношение на самите закони за 

конституционна ревизия.  

Глава първа предлага задълбочен  научен анализ на историческите 

предпоставки и теоретичните концепции, които са послужили, като основа 

за създаване на идеята за учредителната власт. Разгледани са 

апологетиката на абсолютизма и възприемането на суверенитета от 

позициите на Боден и Хобс, които дълго време възпрепятстват 

зараждането на разделението между учредителна и учредени власти. 

Александър Цеков приема, че по този начин априори се отхвърля 

възможността компетентността за създаване на законите да се поделя 
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между различни субекти.  Докторантът доказва, че идеята за учредителната 

власт се заражда с цел да се ограничи  законодателната власт, като в този 

контекст суверенитета се възприема не като заповед, а като 

основополагаща власт, която изгражда основите на едно ново политическо 

и юридическо съществуване. За първи пръв път идеята за учредителната 

власт, намира своето пълно теоретично и практическо приложение по 

време на Американската и Френската революции от 18в. Идеята за 

учредителната власт на народа и нейното разграничение от учредените 

власти съответства на либералната концепция за ограниченото управление. 

Според автора, във Франция тази идея служи като аргумент от една страна 

за ограничаване на правомощията на законодателните органи и от друга 

страна за „неограничеността” по отношение на органите, създаващи 

конституцията. Най-ярко юридическо измерение на тези възгледи се 

съдържа в идеята за „твърдата” конституция. 

Научното изследване в Глава втора е насочено към разграничението 

между „първична” и „вторична” учредителна власт. Докато тъй наречената 

„първична” учредителна власт действа извън каквато и да е форма на 

правна регулация, то „вторичната” е онази, която е компетентна да 

ревизира конституционните норми, придържайки се към съдържателните 

ограничения и спазвайки процедурите, които самата Конституция налага. 

Актът, с който се създава нова конституция е учредителен, докато този с 

който тя бива единствено изменяна е ревизионен акт. Доколкото ревизията 

се подчинява на учредителната власт, т.е. на самата конституция, то тя би 

следвало да се определя като учредена власт. Докторантът систематично 

аргументира защо терминологично е неточно ревизионната власт да бъде 

определяна като „учредителна“, пък било то и „вторична“. Ревизионната 

власт е създадена от учредителната и е ограничена от нея, като авторът 

подробно описва и представя процедурите за конституционна ревизия в 

сравнителноправен план.  

Значително място в тази глава е отделено на изясняване на 

позициите, които съществуват в литературата, отхвърлящи 

разграничението между учредителна и ревизионна власт. Александър 

Цеков ги подлага на аргументирана критика, след което пристъпва към 

подробно представяне и анализ на теориите, които приемат 

разграничението. По отношение на доктрината, която приема 

разграничението от неговата съдържателна страна (Шмит и Ориу), авторът 

разгръща сериозна критика. Според Карл Шмит конституционните 

ревизии са промените на текста на действащите конституционни закони, а 

не на основните политически решения, т.е. на самата конституция. 

Авторите подкрепящи тезите на Шмит определят учредителната власт като 

тази, която определя основните принципи на политическия режим, докато 

учредителната ревизионна власт, не може да създаде нова конституция, а 

единствено да изменя разпоредбите й без да засяга основите на нейното 
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същностно ядро. Докторантът разглежда и подкрепя позитивноправна 

доктрина, според която, юридическите ограничения за ревизия следва да 

бъдат търсени само и единствено в конституцията. 

Глава трета е посветена на различните модели за ограничаване на 

конституционната ревизия. Представени и дискутирани са конституционни 

системи, в които всички конституционни разпоредби могат да бъдат 

изменяни, но при следването на различни процедури. В сравнителноправен 

план е направен изводът, че все повече конституции предвиждат 

възможност за пълна промяна на конституцията. Докторантът приема, че 

пълна промяна на конституцията може да бъде възприета по два начина. 

От една страна, може да се касае за замяната на едни конституционни 

текстове с други, независимо дали има съществена нормативна промяна. 

От друга страна, значимостта на промяната може да се изрази в нейната 

важност и фундаменталност по отношение на съществуващия 

конституционен ред. Ревизията е радикална в случай, че с нея се засягат и 

изменят разпоредби, които са възприемани като фундаментални в 

установения конституционен режим. Българската Конституция от 12 юли 

1991 г. е характеризирана като умерено твърда, като в нея се съдържат 

различни процедури за ревизия в зависимост от материята, която е предмет 

на промяната. Обособява се едно ядро от основни конституционни 

разпоредби, което според докторанта, представлява конституционната 

идентичност на Република България. Разгледани са четирите 

конституционни ревизии на действащия основен закон, следващи по- 

леката процедура (тази в рамките на правомощията на Народното 

събрание), доколкото те не засягат материите от компетентността на 

Великото народно събрание. Между правомощията на Великото народно 

събрание Александър Цеков откроява въпросът за приемането на изцяло 

нова Конституция, който от теоретическа и практическа гледна точка може 

да бъде характеризиран като акт на ревизия, а не на учредителната власт.  

В дисертационния труд се стига до заключението, че 

компетентността на Великото народно събрание да реализира ревизия на 

Конституцията е ограничена, както формално, така и съдържателно 

посредством правомощията на Народното събрание да изменя основния 

закон. Великото народно събрание не е свободно да приеме какъвто 

прецени проект за конституционна ревизия, а само този, който му е 

предложен за гласуване от Народното събрание.  

Възможността за конституционен контрол по отношение на закон за 

конституционна ревизия е разгледана в Глава четвърта.  В рамките на тази 

част от дисертационния труд, Александър Цеков подробно аргументира 

тезата си за наложителността на подобен тип контрол. Представя се 

обстойно, както практиката на редица европейски конституционни 

съдилища, упражняващи такъв контрол, така и примерът с 

Конституционния съвет на Франция, които отхвърля тази възможност.  
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Сравнителноправният анализ на държавите, в които такъв контрол се 

упражнява показва, че той е възприет независимо от факта на отсъствие на 

изрично предвидена конституционна възможност за неговото 

осъществяване. С решение от 2003 г. Конституционния съд на Република 

България приема позицията, че законите за изменение и допълнение на 

Конституцията, приети от Народното събрание подлежат на общо 

основание на контрол за конституционосъобразност, както от процедурна 

гледна точка, така и за съответствие с чл. 153 от основния закон 

(изключителната компетентност на Великото народно събрание). 

Подробно анализирана и коментирана е и цялата практика на българския 

Конституционен съд по отношение на тази проблематика. 

Заключението на дисертацията съдържа изводи и предложения de 

lege ferenda. 

Към дисертацията са приложени четири публикации свързани с 

темата на дисертационния труд. Особено внимание заслужават 

разработките: „Конституционният преход в България: анализ на 

временната Конституция от периода 1990-1991 г.“ и „Великото народно 

събрание и ограничението за конституционна ревизия в Конституцията от 

12 юли 1991 г.“. 

Дисертационният труд доказва по убедителен начин задълбоченото 

познаване на теоретичния и практико – правен аспект на проблематиката 

на учредителната власт в Република България. В него и в представените 

научни публикации са представени и анализирани богати по обем и 

съдържание теоретични концепции и становища, направени са важни 

предложения de lege ferenda, които определено допринасят за развитието 

на теорията за учредителната власт в българската правна наука.  

Авторефератът на Александър Цеков съдържа прецизно всички 

необходими елементи, а справката за научните приноси, изготвена от 

докторанта, изразява точно постигнатото с десертацията. В 

дисертационния труд се надблюдават и някои неточности, които не 

намаляват научната му стойност. Необходима е по–голяма юридическа 

прецизност при формулиране на изводите относно „значителното 

разширяване” съдържанието на конституционния текст на чл.158, т.3 от 

Конституционният съд във връзка с неговата преценка дали посредством 

закон за конституционна ревизия се изменя формата на държавно 

управление (стр.188). След прецизиране и развитие на някои от тезите  

дисертационният труд заслужава да стане обществено достояние като 

самостоятелна научна публикация. С научната си стойност на цялостно 

изследване на учредителната власт в Република България, такава 

публикация би била полезно четиво не само за изследователи в сферата на 

конституционното право, но и за хора активно занимаващи се с политика. 

В заключение, давам положителна оценка на дисертационния труд, 

като имам предвид, че той съдържа научни резултати, представляващи 
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оригинален принос в правната наука, както и задълбочените теоретични 

познания на докторанта и способността му за самостоятелни научни 

изследвания. 

 

 

 

 

Уважаеми членове на Научното жури, 

 

 

 

Като имам предвид качествата на дисертационния труд считам, че 

той притежава безспорни достойнства, демонстрира задълбочен анализ, 

водещ до теоретични изводи, съдържа важни приносни моменти и 

предложения de lege ferenda, поради което с убеждение предлагам на 

Научното жури да даде образователната и научна степен „Доктор“ на 

Александър Любомиров Цеков. 

 

 

 

 

05.01.2015 г.    Изготвил становището:   

       

    

Доц.д-р. Пламен Киров  


