
СТАНОВИЩЕ

за докторската дисертация на Вихър Георгиев Георгиев на тема:

„Процедури за осъществяване на изпълнителните правомощия на 

Европейската комисия”

от доц. д-р Румяна Коларова, катедра „Политология“ и катедра 

„Европеистика”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

1. Общи данни по процедурата.

Представен е дисертационен труд с обем 223 стандартни страници, 

разделен на увод, пет глави и заключение. Научният апарат съдържа над 

350 заглавия. Източниците са разнообразни, авторитетни и сред тях няма 

неизползвани,  т.е.  библиографията  е  действителна  и  пълноценно 

приложена. Цитираната научна литература е не само релевантна за темата, 

но при подбора на заглавията е търсена максимална изчерпателност, чрез 

което в труда се постига многостранност на аналитичните гледни точки и 

интердисциплинарност на подхода.

Дисертационният труд напълно отговаря на изискванията в Чл. 6, ал. 

3  от  Закона  и  чл.  27  от  Правилника  –  еднозначно  (1)  показва,  че 

кандидатът  притежава  задълбочени  теоретични  знания  и  способност  за 

самостоятелно  научно  изследване;  (2)  съдържа,  както  научни,  така  и 

научно-приложни резултати, които представляват оригинален принос.

2. Характеристика на структурата на дисертационния труд.

Избраната  структура  на  дисертацията  не  следва  общоприетия, 

стандартен модел,  но напълно отговаря  на стандартите  за  балансиран и 
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добре  аргументиран  анализ.  Макар  да  не  започва  с  теоретична  глава,  в 

увода  Вихър  Георгиев  определя  теоретичните  рамки  на  своя  анализ  и 

изследователските  си  задачи,  а  в  пета  глава  предлага  един  зрял  и 

многопластов теоретичен анализ, които е очевидно не само резултат от, но 

и  основа  за  предлаганото  в  дисертационния  труд  изследване.  Общото 

впечатление  от  структурата  на  дисертационния  труд  говори  за  отлично 

познаване на анализираните процеси и стремеж да се потърси релевантна 

на характера на изследването и природата на неговия предмет логика на 

изложението.

3. Оценка на дисертационния труд. 

Цялостната  оценка  се  отнася  до  доказаното  чрез  предлагания 

дисертационен труд умение на Вихър Георгиев да провежда детайлно и 

добре  аргументирано  изследване  на  един  малко  анализиран  аспект  на 

европейската  интеграция  –  комитологичните  процедури.  Приносът  на 

труда е на първо място в избрания подход при определяне на обекта на 

изследване – не чрез нормативна дефиниция, или чрез феноменологичен 

анализ  на  работата  на  комитологичните  комитети,  а  чрез  комплексно и 

задълбочено изследване на променящия се институционален баланс в ЕС. 

На  второ  място  достойнството  на  дисертационния  труд  се  задава  от 

комбинирането на историческия подход с изследване на отделни случаи 

(case study) – чрез конкретния анализ на два казуса Вихър Георгиев тества, 

както границите на приложимост, така и параметрите на ефективност на 

комитологичните процедури. 

Ще конкретизирам оценките си за  достойнствата и приносите на 

дисертацията в следните четири пункта.

Първо,  изборът  на  тема. Темата  несъмнено  е  дисертабилна,  тъй 

като  е  нетрадиционна  и  съдържа  множество  предизвикателства. 

Актуалността  на  проблематиката  е  особено  ясно  откроена,  тъй  като  с 
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влизането в сила на Договора от Лисабон процедурите за осъществяване на 

изпълнителните правомощия на Европейската комисия съществено ще се 

трансформират.  Но  достойнствата  на  избора  на  тема  не  се  изчерпват  с 

актуалността,  с  неразработеността  (особено в българската  литература)  и 

динамичността на проблема, чийто системен анализ напълно отговаря на 

изискванията  за  придобиване  на  научната  степен  „Доктор”.  Вихър 

Георгиев  е  избрал  тема,  която  изисква  задълбочени,  системни  и 

комплексни знания за реалните процедури на взимане на решения в ЕС. 

Само  чрез  тях  може  да  се  избегнат  рисковете  на  двете  крайности  – 

безкритично  описание  на  действащата  нормативна  рамка  и  нейните 

промени и повърхностния обзор на политическите дебати и „експертните” 

становища отнасящи се до отчетността и ефективността на делегираните 

на Европейската комисия правомощия по прилагане. 

Второ, формулирането на основната изследователска цел. Вихър 

Георгиев определя пет взаимно допълващи се изследователски цели, чрез 

които  обхваща  и  националното  и  общоевропейското  ниво,  търси 

взаимовръзка  между  промените  в  комитологичната  процедура  и 

парламентаризацията на процесите на взимане на решения в ЕС, оценява 

процедурните  промени  от  гледна  точка  на  демократичния  дефицит  и 

дефицита  на  отчетност  в  ЕС  Така  дефинирани  изследователските  цели 

свидетелстват  за  зрялост,  комплексност  и  балансираност  на  анализа.  В 

резултат Вихър Георгиев представя цялостна и динамична картина на един 

недостатъчно изследван аспект на европейската политика.

Трето,  изборът  на  изследователски  подход  –  вихър  Георгиев 

многократно  подчертава,  че  изследването  му  предлага  не  само 

интердисциплинарен прочит, но също така анализ на процеса на „взаимна 

трансформация  на  основните  институции  на  ЕС”.  Придържането  в 

традициите на историческия институционализъм би било достатъчно, но 

той  прилага  още  няколко  известни  теоретични  модели  от  теорията  за 
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рационалния избор, за да дефинира времевите и системни ограничения на 

своите оценки и изводи. 

Четвърто,  дисертационния труд  си  поставя за  цел  да  направи 

цялостна оценка на промяната  в  институционалния баланс -  доколко се 

осъществява  „трансфер  на  правомощия”  и  какви  са  политическите 

последици  от  тези  промени,  интерпретирани  чрез  легитимността  и 

отчетността на новите процедури. В тази си част дисертационния труд е 

естествено  вписан  в  актуалния  академичен  дебат  по  темата.  Но  тази 

цялостна  оценка  е  съществено  допълнена  чрез  анализ  на  участието  на 

България  в  комитологичните  процедури  –  един  също  така  динамичен 

процес, който позволява под нов ъгъл да се опише и оцени интегрирането 

на  България  към  ЕС,  както  и  „европеизирането”  на  националните 

политически институции и администрация.  

4. Лични впечатления за кандидата. 

Впечатленията ми от Вихър Георгиев са плод на продължително и 

активно общуване като колеги в рамките не само на рутинните дейности на 

катедра „Европеистика”, но и на няколко проекта. Вихър се отличава сред 

докторантите  от  катедра  „Европеистика“  с  високите  си  академични 

стандарти,  които  следва,  както  при  разработването  на  дисертацията  си, 

така  и  при участието  си  в  процеса  на  преподаване,  при изготвянето  на 

рецензии за  магистърски  тези.  Многобройните участия в  международни 

форуми и публикациите в утвърдени академични издания са приоритет за 

него от самото начало на докторантурата. Работата на Вихър в проекти и в 

докторантския семинар на катедра „Европеистика” впечатлява със своята 

организираност, отговорност, колегиалност и почтеност. Убедена съм, че 

Вихър  Георгиев  напълно  отговаря  на  критериите  за  присъждане  на 

научната степен “Доктор”.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Като имам предвид: 

-  научно-теоретичната,  изследователската  и  приложната  значимост 

на темата; 

- ясно откроените достойнства и приноси на труда; 

- безспорният приносен характер на направените в труда оценки и , 

предлагам  на  Научното  жури  да  присъди  на  Вихър  Георгиев  Георгиев 

образователната и научна степен “ДОКТОР”.

ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ:

25.09.2011 доц. д-р Румяна Коларова 
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