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„Працедури за осъществяване на изпълнителните правомощия 

на Европейската комисия”

от доц. д-р Анна Кръстева, доктор хонорис кауза

От европейския проект на Жан Моне през вълните и перипетиите на 

разширяването, (не)включеността на гражданите, трудностите на формиране на 

европейска публична сфера до функционирането на сложния институционален механизъм 

– палитрата на европейските изследвания е изключително пъстра и широка. Вихър 

Георгиев решава да се разположи в последната институционална перспектива – най-малко 

атрактивна на пръв поглед, най-вгледана в конкретен – един сред множество други – 

механизъм на контрол. Този избор е индикация за една дисциплинарна и една лична 

амбиция – за преминаване на европейските изследвания от по-глобални и идеологизирани 

към по-конкретни и по-технически теми, за куража на автора да избере един  неразработен 

въпрос и с изследването си да докаже, че това теоретично пренебрежение не е 

основателно. Колко успешно е реализирана тази амбиция е предмет на анализ и оценка в 

рецензията.

Количествено ръкописът отговаря на всички изисквания за дисертационен труд - 

текстът е в обем от 193 страници и е структуриран в 5 глави, увод и заключение, 19 

страници библиографията с публикации на български и английски езици.

Оценката на качествената страна ще структурирам – според изискванията – в 

четири части: a/първоначален общ коментар; б/акцентът ще бъде върху открояване на 

положителните, силните и приносни елементи в изследването; в/ще се запитам и дали 

изследването поражда някои въпроси и г/накрая – аргументирано заключение.

Да проследи, опише и анализира появата на комитологията и нейното развитие в 

контекста на институционалната динамика на Европейската общност е целта на 

дисертационния труд. Как е дефиниран предметът и как е артикулиран теоретично са 

двата въпроса, които са обект на анализ в тази първа част на рецензията.

Предметът – комитологията - е дефиниран възможно най-широко и в хронологичен 

, и в проблемен план.

Иследването е ясно и логично структурирано с висока степен на съответствие 

между изследователски задачи и отделни глави.  Достойнство на анализа е не толкова 
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самото съответствие между проблемно и структурно колкото добробото им 

разграничаване и категоричният превес на първото. Изследователските задачи са носещ 

елемент от теоретичния скелет на анализа, главите – на текстовия. И двете ся асно 

формулирани и убедително йерархизирани. 

Структурата на работата би могла да се опише по два различни начина. Първият е 

чрез съчетаване на историческия подход с case studies: възникването и 

институционаизацията на комитологията са допълнени с два различни случая – 

национален и проблемен, участието на България в процедурите по комитология и 

процедурите за разглеждане на делегирани текстове, от една страна, и от друга – 

процедурите и противоречията по отношение на ГМО. Друга възможна интерпретация е 

чрез наслагване на методи в еволюциониската гама – генетичен метод, който ‘прихваща’ 

предмета на изследване още в неговия генезис – изпълните правомощия ad hoc, който се 

допълва от историческия подход, приложен към първото и второто решение по 

комитология и документите от Европейски Конвент до Договора от Лисабон. В този 

еволюционно разбран историцизъм българският и ГМО случаи са елементи от 

диференцирането на комитологията, характерно за всички системи на по-висок и зрял 

етап на развитие. Историцизмът като правило търси трите измерения на темпоралността, 

така че предвидимо и очаквано е генезисът, институционализацията в миналото, 

националната и проблемна конкретизация в настоящето да се допълнят с амбициозно 

навлизане в бъдещето чрез прогнозите за институционална промяна. Авторът не предлага 

индикации кой от двата подхода е бил водещ в структурирането на изследването. Моята 

оценка на неговия теоретичен стил е по посока на втория подход – съчетание на генетичен 

и исторически метод. Те му осигуряват по-добра основа за ‘холистичност’, към която се 

Вихър Георгиев се стреми в своя анализ.

Методологическата коректност изисква да се очертае позицията, от която 

рецензентът анализира и оценява дисертационния труд. Тази позиция не е 

привилегирована, тя не стои нито ‘над’, нито ‘встрани’ от изследването. Тя е 

дисциплинарно идентифицирана и локализирана в политологията. По две причини. 

Рецензентите – юристи ще ‘измерят’ работата с аршина и стандартите на правната наука, 

по отношение на която авторът на настоящата рецензия има общоакадемична, а не 

специфична, компетентност. Втората причина е по-съществена. Анализът от 

политологична гледна точка може да валидира претенците за интердисциплинарност и да 

им придаде теоретична плътност, като впише обсъждането на тезите в политологичен 

дебат.
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Сред множеството достойнства на този амбициозен труд бих откроила седем:

1.Огромната емпирична информация.  Работата е истинска енциклопедия на 

създаването и перипетиите в изграждането на комитологията на фона на 

институционалната архитектура на общността. По-интересният теоретичен въпрос е дали 

и как се ‘овладява’ този фактологичен поток. Авторът има стремеж към неговото 

систематизиране и го прави по два начина. Първият е хронологичен, авторът възприема 

периодизацията на Bergstrom, разделящ развитието на изпълните пълномощия на четири 

основни етапа. Вторият е тематичен. В. Георгиев резюмира голямата динамика на 

процедурите за осъществяване на изпълнителните пълномощия в три насоки: промяна на 

титуляра (за четвърт век Комисията заема мястото на Съвета като изпълнител на 

общностното законодателство на наднационално ниво); увеличаване правомощията на ЕП, 

но не и на влиянието му върху изпълнителните правомощия на Комисията; увеличаване 

предметния обхват на самите правомощия на Комисията. Контрастът между лавината 

информация и концентрираният синтез е такъв, че читателят би оценил неговото 

смегчаване с по-разгърнато изложение на изводите.

2.Интердисциплинарният подход.  Ще оставя настрана науковедските 

разграничения между две – и многодисциплинарното използване на методи на няколко 

науки и интердисциплинарното разполагане на предмета на кръстопътя на науки и 

системно използване на комплексна методология, отчитаща приноса на всяка от тях, и ще 

възприема използваната от автора терминология. Бих очертала три направления на 

успешно приложение на итердисциплинарния подход: по отношение на методите, на 

начина на дефиниране на изследователските въпроси и на интерпретирането им:

• Сред методите, които е мобилизирал, авторът посочва, че основните са от 

юридическите науки – изсторическия, сравнителноправния, системно-

структурния и материално-догматичния метод. Те за приложени в 

перспективата на пост-националния конституционализъм. Сред арсенала от 

политологични подходи авторът се е спрял основно на историческия 

институционализъм и теорията на рационалния избор (с. 6).

• Редица от анализираните въпроси са дефинирани по начин, който ги 

‘отваря’ и към правна, и към политологична проблематика и интерпретации. 

Ще илюстрирам със защитеното от анализа твърдение, че „спецификата на 

институционалните решения се откроява не само по отношение на 

регулирането на правните инструменти, но и в цялостната динамика на 

тяхното договаряне и приложение” (с. 8), с изводите, че „не може да се 
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прилага директно първоначалния подход при икономическатата интеграция 

в други, по-чувствителни области на държавно управление и че е 

необходимо повишено внимание към ‘предозирането’ на трансфер на 

суверенитет къмз независим, наднационален орган” (с. 15)

• Най-интересно и продуктивно от гледна точка на настоящата рецензия ми се 

струва третото измерение на интердисциплинарността, когато тя присъства 

не само на по-декларативното равнище на метода и дефинициите, но е 

вплетена в самата аналитична канава. Разбирането на институционалните 

взаимодействия в светлината на динамичния подход в термините на 

разминавания, напрежения, конфликти систематично присъства в анализа и 

придава политологична плътност на изследването.

3.Анализът на институционализацията на процедурите за осъществsване на 

изпълнителните правомощия на ЕК представлява интерес за полrтологията в три основни 

насоки. Първата са непрестанните противоречия вътре в самата институционална 

структура на ЕС между Комисията, Парламента и Съвета, променящият се баланс на 

силите. Втората насока е свързана с конституирането на политическия триъгълник между 

европейските институции, националните политико-администратвни елити и общественото 

мнение. И на двете нива – европейско и национално – откриваме примери на изтласкване 

на общественото мнение и узурпирането на европейските въпроси от елитите.  Два 

примера за илюстриране на тази показателна тенденция. В началото на 90-те години 

френският елит превръща в норма двойното говорене – едно помежду си, друго – 

обърнато към националната публика (с. 59). Така той ‘автоматично’ си гарантира 

съгласието на общественото мнение.  На общностно равнище дебатът за мястото на 

изпълнителните правомощия и йерархията на общностното право се включва в по-общ 

дебат за недържавната природа на правната система на ЕС, който улеснява компромиса на 

междуправителствените конфликти между проинтеграционните сили и интеграционните 

скептици. „Този стремеж води до изключване на неспециалистите от дебата за 

европейските въпроси” (с. 59). Безспорно достойнство на изследването е 

идентифицирането на демократичнит едефицити в самото функциониране на 

интеграционната машина. Третата насока допълва и раширява перспективата на първите, 

доколкото търси обща тенденция в калейдоскопичната картина на непрестанни 

противоречия, блокажи, частични решения. Авторът се разполага в оптимистична 

интерпретационна схема, която оценява развитието на многопластовия конституционен 
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ред на Общността като подобряване на демократичния контрол  и легитимността на 

общностното законодателство.

4.Анализът на българския случай е sine qua non, очакван и четен с повишено 

внимание. Той успешно съчетава правен и политологичен анализ. Отношението 

дескриптивно- аналитично-оценъчно е разгърнато по-убедително отколкото в първите 

глави по посока на последните две. Направено е малко социологически проучване – 7 

интервюта с представители на 3 министерства, но с много интересни изводи. 

Идентифицирани са различни сериозни дефицити: слаба подготовка на български 

представители – и езикова, и експертна, ненавременни и дори грешни преводи на 

документи, които водят до противоречива и дори contra legem правна уредба, както дори 

до случаи на временна празнота в правото. Внимание заслужава и изводът на автора за 

границите на институционалното действие: „водещото ведомство е по-скоро в условия на 

обвързана компетентност отколкото на оперативна самостоятелносгт” (с. 108 - 109). С 

точната диагностите на сериозни слабости българският случай е обещаваща заявка за по-

задълбочени изследвания както на участието на страната в процедурите по комитология, 

така и на ключовия политологичен проблем как се определят българските позиции.

5.Анализът на ГМО е едно от най-убедителните постижения в изследването. Не 

само поради политическата чувствителност и високата актуалност на темата, а и поради 

три други съществени причини. Първата е свързана с избора на неуспешен случай, който е 

най-успешният подход за анализ на ограниченията на процудерите по комитология. 

Втората е свързана с анализ и на правната, и на политологичната гледна точка, с 

убедителното използване на теориите за мрежево управление и легитимност ‘на изхода’. 

Третата е резултат от първите две и изкристализира в интересния извод, че „практиката по 

прилагане на правната норма на ГМО в ЕО/ЕС стои по-близо до теорията, че 

самоуправляващите се мрежи редуцират асоциативния плурализъм и организационното 

многообразие или чрез налагане на официална политическа парадигма, или чрез 

невъзможност да се включат в мрежата играчите, които не се съобразяват с тази 

парадигма”.

С разгръщане на изследването аналитичната плътност се повишава, след 

изключително подробното, почти педантично проследяване на ставането на предмета – 

процедурите по комитология – авторът по-уверено проследява действието му в 

конкретния случай на ГМО.

6. Приносен момент в изследването е теоретичното обобщение в последната пета 

глава, в която равният позитивизъм на първите две убедително преминава в критичен 
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анализ. Интересно и задълбочено е разгърната темата за връзката между комитологията и 

демократичния дефицит. Задълбочена, балансирана и аргументирана е позицията, че, от 

една страна, процедурите по комитология са разположени на ветровитата пресечна точка 

между опозицията срещу превръщането на Комисията в европейско правителство и 

изискването за ежедневно администриране на общностния правен ред, а от друга страна, 

че комитологичния режим се отклонява от трите насоки на демократичен контрол: 

отчетност на политическите актьори; функционален способ на представителство на 

заинтересованите страни и основан на участие на медии критичен публичен дебат.

Изследването се основава на изключително богата библиография, която 

докторантът не просто цитира, а с която убедително и системно работи. 

Авторът има богата и улегнала академична култура, ползва уверено правния 

дискурс и свободно – политологичния.  Стилът е чист и ясен, мисълта не се препъва в 

неясни фрази, а добре се комуникира в стегнат, точен, овладян теоретичен език.

Задължение на всяка рецензия е да идентифицира и проблемни аспекти.  На първо 

място бих желала да отбележа един теоретичен дефицит – липсата на въвеждаща 

теоретична глава, която да очертае състоянието на изследванията и начина, по който 

настоящето се вписва в тях и по какъв начин ги доразвива. Твърдението, че изследванията 

по комитология са малко, не променя изискването за по-широка теоретична рамка. Всяко 

конкретно изследване се локализира в съществуващата теоретична карта. Вярвам, че 

докторантът ще запълни този пропуск на защитата. Това е необходимо и поради самата 

амбиция на дисертацията да разглежда комитологията в перспективата на 

институционалната динамика на ЕС.

На второ място бих направила препоръка относно евентуално бъдещо доразвитие 

на ръкописа с оглед на неговото публикуване.  Текстът много би спечелил, ако се 

разместят акцентите – акосе съкратят първите две глави, чиято стойност е предимно 

дескриптивна, част от информацията е лесно достъпна, а съществено се развие 

българският случай, който е още в началото на своето изследване, а безспорно е приносен 

и представлявава интерес, и още повече се задълбочи изключително значимия – и 

емпирично, и теоретично – случай на ГМО. 

Общото отлично впечатление от езика в отделни моменти леко се помрачава.  Две 

предизвикателства – пунктуационно и правописно – обикновено препъват младите автори: 

запетаите и пълният член. Авторът успешно се е справил с първите, правилната употреба 

на втория все още е несистемна.

Заключение
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Изследването на Вихър Георгиев е амбициозно и солидно, с безспорни емпирични 

и теоретични приноси , с оригинално, интересно, интердисцплинарно изследване на 

сравнително слабо изучаваната проблематика на комитологията.  Дисертацията е дело на 

млад, сериозен, задълбочен и многообещаващ изследовател.

Основните резултати от изследването са апробирани чрез публикации на български 

и английска език в сериозни национални и чуждестранни списания и издания. 

Бих препоръчала дисертацията скоро да стане достояние на по-широката 

академична общественост като книга.

Всичко това ми дава основание да гласувам с убеденост за присъждането на на 

научната и образователна степен „доктор” на Вихър Георгиев. 
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