
1 
 

Р Е Ц Е Н З И Я 

от проф. д-р Габриела Белова – 

декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, 

член на научно жури за присъждане на образователна и научна степен  

„доктор”  

на основание Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

с кандидат: Десислава Кирилова Чернева-Моллова,  

докторант в научна област 3. Социални, стопански и правни науки,  

професионално направление 3.3 „Политически науки”, 

автор на дисертационен труд на тема: „Институционален баланс и 

междуинституционални отношения в Европейския съюз: логика на 

развитие” 

 

  

1. Обща характеристика на докторанта 

Докторантът Десислава Кирилова Чернева-Моллова е родена 02.04.1984 г. 

Завършва средното си образование в Испанската езикова гимназия „Мигел де 

Сервантес“ - гр. София , след което в периода 2003 – 2007 г.  се обучава в 

спец. „Европеистика” на Философския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ – ОКС „баклавър”. В периода на следването си тя участва в 

програмата „Еразъм” за студентска мобилност (Университет в Маастрихт, 

Холандия). Десислава Чернева-Моллова е завършила две магистърски 

програми: „Европейски изследвания” към катедра „Европеистика” на 

Философския факултет и международната магистърска програма „Право на 

ЕС” в Юридическия факултет, провеждана заедно с университетите в 

Страсбург и Нанси. Награждавана е за отличен успех и постижения в 

научноизследователската дейност както във Философския факултет, така и от 

Декана на  Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. 
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През 2012 г. Десислава Чернева-Моллова е зачислена за докторант по 

„Политически науки” (Европеистика – Право на ЕС) към катедра 

„Европеистика” на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. 

По време на своето обучение тя участва в Лятна школа за докторанти 

„Парламентарната демокрация в Европа“, Второ изданиe на тема 

„Европейският парламент: организация и функциониране“ 

(Университет „Луис Гидо Карли“, Рим). През 2013-2014 г. е сътрудник на г-

жа Мария Габриел,  член на Европейския парламент. Като докторант е 

участвала в международни и национални научни конференции. Включва се 

активно в живота на катедра „Европеистика” и се ползва с уважението на 

своите колеги. 

 

2. Законови изисквания относно процедурата и дисертационния труд 

Процедурата е открита и се провежда съгласно изискванията на 

ЗРАСРБ и Правилника за прилагането му, Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в 

Софийски университет „Св. Климен Охридски”. В рамките на законовия срок 

са представени изискуемите документи и дисертационният труд. 

В съответствие с чл. 6, ал. 3 от Закона за развитие на академичния 

състав на Република България и чл. 27 от Правилника за прилагането му, 

дисертационният труд трябва да съдържа научни или научноприложни 

резултати, които представляват оригинален принос в науката и да показва, 

че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната 

специалност и способности за самостоятелни научни изследвания. Съгласно 

чл. 27 (2) от Правилника към Закона дисертационният труд трябва да бъде 

представен във вид и обем, съответстващи на специфичните изисквания на 
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първичното звено, в което докторантът е осъществил изследването. 

Констатирам, че тези законови изисквания са изпълнени. 

3. Относно обема, структурата  и съдържанието на дисертационния труд. 

Оценка на научните и практически резултати и приноси на 

представения дисертационен труд.  

Представеният дисертационен труд е посветен на институционалния 

баланс и междуинституционални отношения в Европейския съюз, както и 

предизвикателствата пред тях в началото на 21 век. Безспорно, разработката е 

посветена на един актуален и изключително важен за европейския 

интеграционен процес и правото на ЕС въпрос, какъвто са отношенията 

между институциите в рамките на Съюза и баланса между тях в продължение 

на няколко десетилетия. Това е проблем, който след всяка „генерална 

ревизия” на Учредителните договори придобива все по-съществено значение.  

Доколкото в ЕС поведението на всяка една от неговите институции е 

строго обусловено от това на останалите, те са разгледани от докторантката 

не като отделни и независими единици, а в контекста на неизменното им 

взаимодействие и взаимозависимост. Освен това, както справедливо 

отбелязва авторката, институциите на ЕС притежават потенциала да насочват 

интеграцията в желаната от самите тях посока. Именно тези основни 

характеристики, които открояват значимостта на общностните институции, 

недвусмислено показват актуалността на разглежданата тема. Актуалността 

проличава и в самото изложение: отчетени са редица нови след влизане в 

сила на Договора от Лисабон; Европейската гражданска инициатива; моделът 

Spitzenkandidaten във връзка с фигурата на Председателя на ЕК, новите 

моменти във връзка с обикновената законодателна процедура; „клъстерният 
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модел” в новата комисия Юнкер; гендерните въпроси, променената роля на 

ЕП и др. 

 С оригиналност се отличава и подходът на Десислава Чернева-

Моллова, че към институционалния баланс не следва да се подхожда като към 

нормативен монолит, а е необходимо той да се разглежда както в качеството 

му на правен (статичен) принцип, така и като политически (динамичен) 

принцип. В този смисъл, друга същностна характеристика на представеното 

научно изследване е неговата интердисциплинарност. 

Дисертационният труд включва предговор, четири глави с 

библиография към всяка от тях, заключение и указател на цитирана съдебна 

практика, общо в обем от 337 страници. Библиографията съдържа 283 

източника (както монографични изследвания, така и научна периодика), от 

които 34 на български език и 249 на английски език. По мое мнение, 

представеното изследване има достатъчен обем и балансирана структура, 

като авторът използва изключително оригинален подход и ориентира 

изложението на трите части по еднотипен модел, а именно: интереси на ДЧ, 

роля на институциите, влияние на нормативните идеи. По този начин 

съдържанието и на трите части е подчинено на една обща идея, която е 

обоснована във въведението. Безспорна научна новост е концепцията и 

структурирането на изследването, както и анализът на горепосочените 

проблеми в тяхната цялост и дълбочина. 

Отделните части съдържат параграфи и подточки, в които тематично е 

ориентирано съдържанието на дисертационния труд. Структурата на 

дисертационния труд е съобразена с предмета на изследването и неговата 

непосредствена цел – изясняване на логиката на развитие на 

институционалния баланс и междуинституционални отношения в 
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Европейския съюз. Използваната литература на кирилица и латиница е 

разнообразна и богата, включваща най-нови заглавия от чуждестранната 

специализирана литература. Впечатляващ е и научният апарат, който включва 

821 бележки под линия и е доказателство за изключителната добросъвестност 

и прецизност на изследователската дейност. 

За изпълнението на научната задача авторът се основава на методология,  

включваща нормативния, историческия и системния методи, допълнени със 

сравнителноправния и формално-логическия и със съществена роля на 

телеологичния метод. Изложението съдържа ясно формулирани авторови 

тези, разбираеми и аргументирани твърдения на автора, нерядко видимо 

обогатени от лични наблюдения и практически опит на автора като сътрудник 

на член на Европейския парламент 

Във въвеждащата част I докторантката прави анализ на наличната 

литература по темата и обосновава необходимостта от нов подход към 

проблема за институционалния баланс и междуинституционалните 

отношения в ЕС. Посочва целите и задачите, които си поставя, и обосновава 

избора на теоретична рамка и методология. След като представя 

„конституционните принципи“ на ЕС (институционална автономия, лоялно 

сътрудничество, прозрачност, институционално равновесие), текстът 

проследява развитието на концепцията за разделението на властите, 

разработена в трудовете на Аристотел, Полибий, Лок, Монтескьо, Мадисън. 

Разгледан е въпросът за приложимостта на доктрината за разделението на 

властите към институционалната система на ЕС. Очертани са двете страни на 

институционалния баланс - правна (статична) и политическа (динамична) - 

втората от които е подробно разгърната в следващите три части на 

изследването. В тях се проверява приложимостта на представения във 
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въведението теоретичен модел за влиянието на всеки един от факторите и се 

прави опит за очертаване на „логиката“ на наблюдаваните изменения.  

В част II вниманието е насочено към процедурата по назначаване на 

Европейската комисия. Освен установените в материята формални промени 

обстойно са анализирани и позициите на държавите-членки към тях. С цел 

по-изчерпателното им представяне са разгледани не само Учредителните 

договори и техните ревизии, но и документи като Доклада на Лео Тиндеманс, 

плана „Геншер – Коломбо“ и Декларацията от Щутгарт. Посредством 

представянето на пет случая - консултирането на ЕП във връзка с издигнатата 

кандидатура за Председател на Комисията, инвеститурата на Комисията от 

ЕП, одобрението на Председателя на ЕК от ЕП, избирането на Председателя 

на ЕК от ЕП и изслушването на комисарите от компетентните парламентарни 

комисии – докторантката илюстрира стратегията на Европейския парламент 

за извоюване на правомощия в процедурата по назначаване на ЕК чрез 

създаване на работещи неформални правила. В допълнение, текстът 

проследява въздействието на нормативните идеи върху „преговорната сила“ 

на политическите групи в ЕП, които чрез експеримента „Spitzenkandidaten” се 

опитват да преустановят редица неблагоприятни  за демокрацията в ЕС 

практики. 

Част III на дисертационния труд разглежда правото на законодателна 

инициатива на ЕК. Без да се спира върху всички Генерални ревизии, а само 

върху тези в пряка връзка с темата (ЕЕА и Договорите от Маастрихт, 

Амстердам и Лисабон), текстът прави аналитичен преглед на рамката от 

формални правила в областта. При прегледа на всяка ревизия са очертани и 

обяснени мотивите зад възприетата от държавите-членки позиция. Направено 

е и разграничение между правото на законодателна инициатива на 
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Европейската комисия в широк и в тесен смисъл. Чрез проследяване на 

ролята на ЕП, на Съвета, на EП и Съвета посредством процедурата на 

съвместно вземане на решения, и на Европейския съвет в дисертационния 

труд се аргументира твърдението, че са възникнали редица неформални 

правила, които са довели до значителна промяна в регламентираното от 

Договорите формално упражняване на правото на законодателна инициатива 

на ЕК. И не на последно място, докторантката проследява действието на 

нормативните идеи като средство за разрешаването на определен проблем и 

легитимиране на предприетите политически реформи, анализирайки 

превръщането на националните парламенти в гаранти за спазването на 

принципа на субсидиарност и въвеждането на Европейската гражданска 

инициатива като инструмент за преодоляване на слабостите на 

представителната демокрация.  

Част IV разглежда разновидностите на законодателната процедура в ЕС. 

Наред с обзорното представяне на развитието на нормативната рамка в 

разглежданата област, подробно се изследва и същността на основните 

законодателни процедури (консултиране, сътрудничество, одобрение, 

съвместно вземане на решения I и II) и формалните възможности за действие 

на институциите в тях. След като очертава нормативната рамка, текстът 

анализира стратегическата адаптация на институциите към всяка от 

процедурите, както и възникналите в периодите между Договорните ревизии 

договорености между институциите във връзка с обхвата и функционирането 

на процедурите. Накрая са представени следствията за демократичните 

процеси от законодателството по бързата процедура и опитите за по-стриктна 

регламентация на ранните споразумения, представени като защита на 

своеобразен парламентарен етос. 
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В заключението се прави кратко обобщение на основните аргументи и 

достигнатите в предходните етапи резултати и се очертават техните 

следствия за бъдещите изследвания на промените в междуинституционалните 

отношения в ЕС. 

Дисертационният труд се характеризира с рядко срещано практико-

приложно измерение и принос. Разработката включва в синтезиран вид 

значителна по обем информация. Тя обхваща значителен кръг актове, 

съдебни решения и практически наблюдения, които позволяват постигането 

на ясно изложение, верен анализ и цялостно представяне на проблематиката, 

което допринася значително за формулирането и доказването на авторовата 

теза.  

 Сред по-съществените достойнства на дисертационния труд могат да 

бъдат посочени: 

 Систематична пълнота на изложението, като е обхваната 

цялата проблематика на изследваната материя съобразно 

формулираната тема. Демонстрирано е изключително добро 

познаване на историята на европейския интеграционен процес, 

основните документи; отчетени са редица нюанси и специфики, 

които са доказателство за един задълбочен и добросъвестен 

научноизследователски подход.   

 

 Добро овладяване на релевантните актове от правото на ЕС, 

научна литература и съдебна практика. 

 Изложението се характеризира с ясен, научен език и стил. 

 Аналитично, но и критично отношение към правните 

конструкции и съдебната практика, в резултат на което са 
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формулирани някои предложения. Считам, че българските и 

чуждестранните автори са цитирани коректно и прецизно, като при 

това в изложението не се губи авторовата позиция. Направени са и 

редица изводи, като напр. на с. 238: „.. в процедурата по съвместно 

вземане на решения Европейският парламант придобива правото 

на вето, но губи властта да определя дневния ред, която преминава 

към Съвета на ЕС”.  

 Дисертационният труд е пример за интердисциплинарно 

изследване и изключително добро съчетаване на 

политологичния и правния анализ. Следва да се отбележи, че 

докторантката се позовава на нови актове, като напр. заключението 

на Генералния адвокат Йескинен по дело С-409/13 Съвет на ЕС 

срещу ЕК от 18 декември 2014 г. (за оттеглянето на 

законодателното предложение). 

За България и българския политическия елит е от особена важност да 

следи и провежда политика в многопластови условия – на местно, 

национално, регионално и европейско равнище. В този смисъл, мисля, че 

заслужава още веднъж да се подчертае особеното практико-приложно 

значение на дисертационния труд, включително от гледна точка на 

интересите на България. Считам, че настоящата разработка има безспорна 

практическа стойност и би могла да бъде полезна на представителите на 

българския управленски елит, поради което горещо препоръчвам нейното 

отпечатване. 

Разбира се, към дисертационния труд най-добронамерено могат да 

бъдат отправени и някои препоръки, като например, въведението се 

отклонява от общовъзприетия формат за увод на дисертационен труд, както и 

използването на някои чуждици като „инвеститурен дебат” и др. Позволявам 
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си да смятам обаче, че посочените слабости са естествени или извиними и 

категорично не са достатъчни, за да се подложи под съмнение общото добро 

качество на труда.  

Не на последно място, следва да бъде отбелязано, че са изпълнени и 

формалните изисквания относно необходимия брой публикации по темата на 

дисертационния труд. В конкретния случай те значително надвишават 

изискуемия брой - общо 8, от които 1 в чужбина, а 2 – в авторитетно 

юридическо издание. Напълно споделям посочените в справката приносни 

моменти на дисертационния труд. 

 4. Заключение 

Въз основа на изложените констатации и изводи може да се приеме, че 

представеният дисертационен труд представлява качествено научно 

изследване, което се характеризира с висока степен на актуалност и съдържа 

научни резултати, които представляват оригинален принос в българската 

наука. Същевременно, разработката е ценен принос към практиката. 

Дисертационният труд е доказателство, че докторантът има задълбочени 

теоретични познания в научната област на изследването. Той свидетелства за 

способност за самостоятелно научно мислене и провеждане на успешни 

собствени научни изследвания. Видно от хода на процедурата и 

представените материали, следва да се приеме, че са изпълнени и формалните 

изисквания относно вид, обем, оформление и съдържание на дисертацията.  

С оглед на всичко изложено считам, че предложеният дисертационен 

труд отговаря на изискванията на чл. 6 (3) от Закона за развитие на 

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

прилагането му.  
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В качеството ми на член на научното жури по чл. 9 от ЗРАСРБ давам 

положителна оценка на дисертационния труд на Десислава Кирилова 

Чернева-Моллова за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ 

в откритата процедура за публична защита и изразявам мнение, че трудът се 

явява необходимата основа за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“ в професионално направление 3.3 „Политически науки” 

(Европеистика – Право на Европейския съюз).  

 

      Проф. д-р Г. Белова 


