
СТАНОВИЩЕ

По процедурата на публична защита на дисертационен труд на тема "Процедури за 

осъществяване на изпълнителните правомощия на Европейската комисия" 

на Вихър Георгиев Георгиев

При изготвянето на становището ми като член на жури по процедурата на публична 
защита на дисертационен труд се ръководя от изискванията на Закона за развитие на 
академичния състав на Р България /чл.6, ал.3/. Тези изисквания са ясно формулирани: 
дисертационният труд да съдържа научни и научноприложни резултати, които 
прадставляват оригинален принос в науката и да показва, че кандидатът притежава 
задълбочени теоритични познания и способност за самостоятелни научни изследвания.

С пълна убеденост твърдя, че представеният дисертационен труд отговаря на всеки един 
от посочените критерии, както и на изискванията на чл.27 от Правилника за приложение 
на Закона за развитие на академичния състав относно обема и логичното структуриране на 
труда. За тази моя убеденост допринася и фактът, че в качеството ми на научен 
ръководител, познавам всеки етап от реализацията на дисертационният проект: от избора 
на темата, изготвянето на плана, проучването на огромен обем библиографски, 
информационни и нормативни източници и представянето на труда в окончателен 
вариант.

Избраната тема е сериозно предизвикателство и за труд с по-висока претенция от 
получаването на научнообразователна степен "доктор" поради динамиката в нея, 
междудисциплинарния й характер, необходимостта от умело балансиране на 
изследователски методи, характерти за юридическата наука и за политологичния анализ, 
както и поради факта, че изпълнителските правомощия на Европейската комисия са слабо 
проучени и в чуждата и в българската доктрина.

Сложността на темата се обуславя и от факта, че в нея присъстват базови теоритични 
проблеми на интеграционния працес, като делегирането на правомощия в ЕС, 
институционалният баланс и движенията в него по линия на парламентаризацията на ЕС, 
перманентната тема относно демократичния дефицит и перспективите на ЕС. В същото 
време докторнтът дава отговори на въпроси, свързани със съвършено новите условия, в 
които функционират български властови структури при участието на страната в 
процедурите по комитология и разглеждането на делегирани актове. Този анализ на 
националната правна уредба и практика, изводите и критичните оценки още веднъж 
подчертават актуалността на темата и открояват значим практикоприложен принос.



За успеха на автора в много голяма степен допринася логичното структуриране на 
дисертационния труд, ясното формулиране на изследователската цел и последователната 
й реализация чрез анализа на пет теми, поставени като изследователски задачи.Тук бих 
искала да подчертая приносния характер на проследяването на развитието на 
изпълнителните правомощия на Европейската комисия от Парижкия договор за ЕОВС до 
последната генерална ревизия от Лисабон. Това не е разказ за случващото се през този 
половин век, а задълбочен анализ на скритата динамика в сложния диалог в 
институционалния триъгълник ЕК - Съвета на ЕС - ЕП с отражения и върху националните 
регулации. това цялостно изследване е първо по рода си и не е правено дори в доктрината 
на държави с половинвековно членство в ЕС.

Без да подреждам по значимост останалите приноси на докторанта, които аз приемам така, 
както са формулирани в автореферата и в рецензиите, искам да подчертая успеха на 
онагледяването на процедурите по комитология в конкретна област на правното 
регулиране - генно модифицираните организми. Той би могъл да търси тази конкретика и 
в други сфери, но е избрал тема с огромен обществен отзвук и политическо значение. 

Отлично впечатление прави коректният диалог на докторанта с други авторови тези, както 
и впечатляващият научен апарат в дисертационния труд. Висока оценка заслужава 
търсенето на аргументи в практиката на Съда на ЕС, критичната оценка на общностни и 
национални нормативни решения и прецизните прогнози за бъдещи развития. Езикът на 
изложението е език на експерт.

Още веднъж мога да направя заключението, че представеният дисертационен труд е 
успешно завършен проект с ясно формулирана научноизследователска цел и 
аргументирано защитени собствени позиции. Всеки раздел свидетелствува за 
задълбочените познания на Вихър Георгиев относно логиката, философията и 
политологичните измерения на интеграционния процес в ЕС, в областта на 
институционалното и материално право на ЕС и на националния законодателен процес и 
практика.

Няма никакво съмение, че всички постигнати резултати са лично дело на докторанта. 
Дисертационният труд е първо изследване с подобен характер и изчерпателност в 
българската доктрина със значим научен и научноприложен принос.

Давам положителна оценка на представения дисертационен труд труд на тема "Процедури 
за осъществяване на изпълнителните правомощия на Европейската комисия" и съм 
убедена, че научното жури ще се обедини в решението си да бъде дадена 
научнообразователна степен "доктор" на Вихър Георгиев.

                                                                                                                 Доц.д-р Юлия Захариева


