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1. Основна характеристика на дисертационния труд - актуалност на темата, 

структура, методология. 

Представеният за рецензиране труд е първото самостоятелно монографично 

изследване в българската научна литература, посветено на съществен за теорията и 

практиката на публичноправното измерение на европейската интеграция въпрос –

институционалния баланс и логиката на развитие на междуинституционалните 

отношения в Европейския Съюз (EС, Съюз). Без преувеличение може да се каже, че 

в европейските изследвания не са много на брой монографичните трудове, които 

отделят специално внимание на цялостното изследване на проблема. Обичайно 

тази проблематика се включва като част от научни проучвания и анализи, имащи за 

предмет историята на развитие на институционалната система на Съюза, 

нормативен анализ на компетентността на институциите, взаимодействието на 

същите, предимно в рамките на процедурите за взимане на решения, или са 

посветени на отделни институции и етапи в тяхната еволюция. 

Дисертационният труд се характеризира с висока степен на актуалност. Предмет на 

изследване е въпрос, непосредствено свързан с характера на Европейското 

обединение, и по-специално - с изграждането на конституционното измерение на 

Съюза, който традиционно присъства на „масата на преговорите“ при всяка 



 2 

ревизия на Договорите. Позоваването на институционалния баланс в 

Общността/Съюза има дълга исторя. Балансът между институциите може да бъде 

разглеждан, най-малко, от две различни гледни точки: юридическа и политическа. 

От юридическа гледна точка (статичната страна), институционалният баланс има 

характер на конституционен принцип, който следва да бъде зачитан както от 

институциите, така и от държавите-членки на Съюза; неговото нарушаване може да 

бъде санкционирано от Съда на ЕС (СЕС). От политическа гледна точка 

(динамичната страна), институционалният баланс може да бъде разглеждан като 

средство да се представи начина на организиране на връзката - отношенията  

между институциите. Видян така, институционалният баланс не оставя никакво 

съмнение относно значителната еволюция, която претърпява от началото на 

европейската интеграция. Този процес продължава и днес, което придава актуален 

характер на настоящото изследване.  

Формирането на институционалния триъгълник – Парламент (ЕП), Съвет, Комисия 

(ЕК) е процес на непрекъснати промени, резултат както от успешните ревизии на 

договорите, така и от практиката на институциите. Тези две страни на 

институционалния баланс – едната статична, а другата динамична, не само имат 

свой собствен живот, но също така и взаимодействат помежду си. Като признава 

значението на промяната в редица процедури, и особено относно 

законодателството в рамките на ЕС, докторантът приема, че властта на 

институциите  зависи не само от формалните процедурни правила, но също така и 

от ситуационните ограничения, при които те действат (без да се пренебрегва 

влиянието на нормативните идеи върху институционалното равновесие). Това 

може да се определи като основна теза на дисертационния труд, която се отстоява 

последователно в изследването. Анализът на непрекъснатата промяна в 

институционалния баланс, в контекста на тази идея, несъмнено е един от 

приносите на докторанта.  

Освен това, както е известно, юриспруденцията на СЕС насърчава или 

предотвратява определени насоки на проявление на принципа на институционален 

баланс, в зависимост от неговото тълкуване, което прави изследването и анализа на 

практиката на съда в рамките на основната проблематика необходимо. Докторантът 

убедително се е справил с предизвикателството да покаже ролята на СЕС за 

динамиката на междуинституционалните отношения.  

Структурата на дисертацията е добре изградена цялостна логическа конструкция. 

Изложението следва логиката на структурата. Изследваните проблеми, както и 

подборът на юриспруденцията на СЕС, са релевантни за темата, и съдебната 

практика е задълбочено анализирана. Изясняването на кръга от проблеми в 

изследването е основано върху анализ на вижданията в доктрината, действащата 
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нормативна уредба и съществуващата практика на изграждането на 

конституционното измерение на Съюза.  

Уводната част е пестелива, но съдържателна – ясно са очертани целите на 

изследването, посочени са приложените методи, добре е обоснована актуалността 

на обсъжданите проблеми. Дисертационният труд е с обем 337 стандартни 

страници и включва предговор, четири глави с библиография към всяка от тях, 

заключение и указател на цитирана съдебна практика. Библиографията съдържа 

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

които 34 на български език и 249 на английски език. Богатата библиография е 

показателна както за стремежа на докторанта към изчерпателност, обхватност (с 

отчитането на всички различни позиции и гледни точки), така и за 

интердисциплинарния характер на материята. Всички заглавия са коректно 

цитирани под линия, като общият брой на бележките е над 800.      

2. По съдържанието на дисертационния труд 

Във въвеждащата първа част е направен подробен преглед-обзор придружен с 

анализ - на наличната литература по темата - и е обоснована необходимостта от нов 

подход към проблема за институционалния баланс и междуинституционалните 

отношения в ЕС. Ясно са посочени целите и задачите, които дисертантът си 

поставя, а изборът на теоретична рамка и методология е добре обоснован. За да 

отрази многоаспектния характер на институционалната динамика, докторантът 

комбинира три теоретични рамки, адаптирани към спецификата на предмета на 

изследване, което е позволило да бъдат преодолени ограниченията на всяка една 

поотделно. След кратко представяне на „конституционните принципи“ на ЕС 

(институционална автономия, лоялно сътрудничество, прозрачност, 

институционално равновесие), в дисертацията е синтезирано представено 

развитието на концепцията за разделението на властите, разработена в трудовете на 

Аристотел, Полибий, Лок, Монтескьо, Мадисън. Независимо че полемизира с тези 

на други автори, собствените позиции на докторанта са аргументирано защитени. 

Научният апарат е богат и убедителен – изяснени са работни понятия като 

„институционален баланс“, „държави-членки“, „институции“, „нормативни идеи“ и 

т.н. Като отделя специално внимание на въпроса за приложимостта на доктрината 

към институционалната система на ЕС, докторантът аргументирано отстоява 

тезата, че „доколкото в опита си да се съобразят с политическите реалности, 

Римските договори възприемат един прагматичен подход към европейската 

конструкция, който се запазва и до днес, в ЕС не може да се говори за разделение 

на властите, а по-скоро за „балансирано взаимодействие между представители на 

различни интереси”. Наред с анализа на правната (статична) страна на принципа, 

дисертантът задава параметрите и на неговата политическа страна (динамичната), 

която подробно разгръща в следващите три части на изследването.  
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В част Втора 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. На второ място, за да илюстрира 

стратегията на Европейския парламент за извоюване на правомощия относно 

назначаването на ЕК чрез създаване на работещи неформални правила, дисертантът 

отделя особено внимание на следните пет случая: консултиране 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. Положителна оценка заслужават усилията на докторанта 

да разкрие потенциала на нормативните идеи за положително въздействие върху 

„преговорната сила“ на политическите групи в ЕП, които чрез експеримента 

„Spitzenkandidaten” се опитват да преустановят „тайните сделки“ между 

правителствата и да засилят връзката между гласа на гражданите и избора за 

Председател на ЕК. 

Част Трета е посветена на правото на законодателна инициатива на ЕК, като 

възприетият от докторанта подход при структурирането на този раздел 

възпроизвежда вече познатия от част Втора. На първо място се прави аналитичен 

преглед на тези промени, които са в пряка връзка с темата (ЕЕА и Договорите от 

Маастрихт, Амстердам и Лисабон, а не проследява всички Генерални ревизии). 

При изследването на всяка ревизия са убедително очертани и обяснени мотивите 

зад възприетата от държавите-членки позиция. Положителна оценка тук заслужава 

разглеждането на правото на законодателна инициатива на ЕК в тесен и в широк 

смисъл. На второ място, като представя ролята на ЕП, Съвета, Председателството и 

Европейския Съвет (ECъвет), дисертантът 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. Предложено е и обяснение на вероятните 

причини зад липсата на формализация на възникналите неформални практики в 

материята. На трето място, чрез анализ на превръщането на националните 

парламенти в гаранти за спазването на принципа на субсидиарност и въвеждането 

на Европейската гражданска инициатива с Договора от Лисабон (ДЛ), е проследено 

действието на нормативните идеи като средство за разрешаването на определен 

проблем и легитимиране на предприетите политически реформи.  

Част IV има за предмет на изследване основните законодателни процедури в ЕС. 

Наред с обзорното представяне на развитието на нормативната рамка в 
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разглежданата област, задълбочено е изследвана същността на основните 

законодателни процедури (консултиране, сътрудничество, одобрение, съвместно 

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

в тяхната рамка. В тази част от дисертационния труд, като принос на докторанта 

следва да бъде оценен анализът на стратегическата адаптация на институциите към 

всяка от процедурите, в периодите между ревизиите, и интерпретацията им по 

начин, който да увеличи правомощията им. Подробно са описани възникналите 

неформални правила по отношение на законодателните процедури, установени 

чрез различни междуинституционални споразумения, поведенчески кодекси, 

процедурни правилници и др.  

Специално внимание заслужава добре аргументираната теза на докторанта относно  

проблемите, които законодателството по бързата процедура поражда за 

демократичните процеси в ЕС. Докторантът приема, че въвеждането на обвързващи 

правила и отчетливи стандарти, които да подобрят откритостта на 

междуинституционалните преговори, е проявление на необходимостта от 

укрепване на ключови парламентарни норми на европейско равнище.   

В Заключението докторантът прави кратко обобщение на достигнатите в 

предходните части изводи, като синтезирано представя резултатите от 

изпълнението на поставените изследователски задачи – да се разграничи от чисто 

историческия подход към правомощията на институциите, да изясни влиянието на 

комплекса от фактори върху развитието на институционалния баланс (с отчитане 

относителната тяжест и взаимодействието между статичната и динамична страна).  

В обобщение, сред несъмнените достойнства на представения труд могат да бъдат 

отнесени следните: 

- докторантът поставя обекта на изследване „на кръстопътя“ на правната и 

политологична наука, което му позволява да отчете приноса, както и да приложи 

подходите, присъщи на всяка от двете области на познание, което определя 

интердисциплинарния характер на изследването. В труда присъства с 

необходимата тяжест както критичнен анализ на релевантното законодателство и 

ключови решения на СЕС, така и погледът към взаимодействието между 

европейските институции в динамичния контекст на партньорства, съревнования и 

конфликти. 

- дисертационният текст предлага оригинално представяне и анализ на 

взаимодействието между формални и неформални правила, регулиращи 

взаимоотношенията между ЕП, Съвета и ЕК. Авторът предлага критичен анализ на 

сложния процес от създаването на формалните Договорни правила от „Господарите 

на Договорите“ (държавите-членки), през тяхната интерпретация и установяване на 

неформални правила от амбициозните институции, които се стремят да 
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максимизират правомощията си, до последващата институционализация на 

възникналите неформални правила.  

-в дисертацията се проследява влиянието на факторите, определили логиката на 

промените в институционалното равновесие в ЕС не в една, както е в повече от 

изследванията, а в три отделни области – процедура по назначаване на ЕК, право 

на законодателна инициатива на ЕК и основни законодателни процедури в ЕС.  

 

3. Бележки по рецензирания дисертационен труд. 

Дисертационният труд не е освободен от някои недостатъци. Считам, че 

изложението щеше да бъде в по-висока степен логически завършено, ако бе 

предложен един по-ясен поглед през републиканската призма при анализ на 

принцпа на институционния бланс. Следва да се има предвид,че още в най-ранната 

си юриспруденция СЕС изрично акцентиран на републиканските корени на 

демокрацията в ЕС (Van Gend en Loos). Тази страна на влиянието на съдебната 

практика върху институционалния баланс, през призмата на демокрацията, не е 

предмет на достатъчно внимание в дисертационния труд. Прилагането на подобен 

подход би позволило на докторанта да очертае ролята на Съда в развитието на 

демократичния процес, движен от идентифициране на републиканските принципи  

и ясната позиция, че гражданите на Европейския съюз имат съществена роля в 

европейския демократичен процес. Истина е, че републиканската страна не винаги 

се отразява в текстовете на договорите. Исторически погледнато, необвързващото 

по характера си консултиране с Европейския парламент и продължителната 

невъзможност на ЕП да защити своите прерогативи пред Съда в Люксембург, води 

до такива решения на Съда, които извеждат на преден план проблема за 

демокрацията в съответствие с републиканския идеал. Паралелът между 

разбирането на Съда за баланс, като представляване на интереси и диалог между 

множество участници в процеса на взимане на решения, и републиканската теория, 

която поставя акцент върху не-доминирането (а не толкова върху ненамесата) е 

важно. При подготовка на изследването за публикуване, което препоръчвам, 

считам, че то само би спечелило, ако бъде включен подобен анализ. 

Категорично считам, че тези и други непълноти не омаловажават достойнствата на 

дисертационния труд, който съответства на всички изисквания за присъждане на 

образователна и научна степен „Доктор”.  
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В заключение: 

 

Представената за рецензиране дисертация на тема: „Институционален баланс и 

междуинституционални отношения в Европейския съюз: логика на развитие“ от 

Десислава Кирилова Чернева-Моллова е изследване, което не просто се ограничава 

до един пореден обзор на институционалното развитие в рамките на ЕС, а  

предлага добре аргументирани оценки и изводи, относно динамиката в еволюцията 

на междуинституционалните отношения, основано на задълбочен критичен анализ 

на непрекъснатите промени в нормативната уредба и едновременно с това на 

политическата практика. 

Предметът на дисертационния труд е актуален. Трудът се отличава с много добър 

научен стил и език. Изследването съдържа редица приносни моменти, за теорията и 

практиката на междуинституционалните отношения в ЕС, които са убедително 

аргументирани, основани са на изводите и са прегледно представени. 

Авторефератът коректно отразява постигнатите резултати в дисертационния труд и 

е своеобразен синтез на основните положения в него.  

Като цяло представеното изследване отговаря на изисванята за успешен 

дисертационен труд и показва, че кандидатът не само притежава задълбочени 

теоретични знания в материята на изследването, но което е по-съществено - 

способност за самостоятелно научно дирене и творчество. 

На основание посоченото изразявам моето дълбоко убеждение, че на Десислава 

Кирилова Чернева-Моллова, за разработената от нея дисертация на тема: 

„Институционален баланс и междуинституционални отношения в Европейския 

съюз: логика на развитие“ и доказани качества на изследовател, следва да бъде 

присъдена образователна и научна степен „Доктор” – Научна специалност: 

професионално направление 3.3 Политически науки (Европеистика – Право на 

Европейския съюз)  

 

София, 25.05.2015г.   проф. д-р Мариана Карагьозова-Финкова 

     


