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Дисертацията  на  Вихър  Георгиев  „Процедури  за  осъществяване  на 
изпълнителните  правомощия  на  Европейската  комисия”  е  завършено  и 
консистентно  в  съдържателно  отношение  изследване,  което  изпълнява 
формалните  изисквания,  заложени  в  съответните  законови  и  други 
нормативни документи, и което напълно отговаря във всички свои аспекти 
на високите критерии, поставени пред една докторска теза.
Ще обърна внимание на някои важни постижения на дисертанта,  които 
обосновават това мое заключение. 
Първо.  Темата,  която  той  ни  предлага,  е  наистина  неизследвана  или 
изключително рядко изследвана.  На пръсти се броят авторите в Европа, 
които  са  проучвали  задълбочено  изпълнителните  правомощия  на  ЕК  и 
начина на тяхната реализация. Струва ми се, че не са много полетата на 
европейския интеграционен процес и на функционирането на европейските 
институции,  за  които  да  е  писано  толкова  малко.  Впечатлява  научната 
смелост  на  дисертанта  да  се  насочи  към  изследователско  поле,  където 
трябва да разчита главно на собствени сили.
Второ. Освен че е недостатъчно проучена, темата е в определен смисъл и 
рискова за изследване. Има риск от повърхностно плъзгане по описание на 
процедури и казуси, което да принизи аналитичния характер на работата. 
В. Георгиев се е справил с това предизвикателство като умело е използвал 
мултидисциплинен подход. Методите на политическата наука са разкрили 
поглед и към по-дълбинни пластове на изследвания от него процес и са го 
довели  до  обосновани  заключения  за  характера  и  последиците  на 
прилагането  на  едни  или  други  процедури  за  осъществяване  на 
изпълнителните правомощия на ЕК.
Трето.  Дисертационният труд е сполучливо разположен и в по-широкия 
план  на  функциониране  на  политическата  система  на  ЕС  и  дава 
възможности на автора, от една страна, за по-общи прогнози за бъдещето 
на Съюза, а от друга, за конкретно разглеждане на казус (процедурите и 
противоречията  при  приемане  на  актовете,  свързани  с  ГМО),  който 
изяснява  начина  на  действие  на  ЕК  по  изпълнение  на  едни  конкретни 
правомощия.



Четвърто. Впечатлява детайлното и задълбочено представяне на целия път 
на развитие на изследвания проблем – от времето на ЕОВС до наши дни в 
условията на действие на Договора от Лисабон.  Това се оказва солидна 
база за критичната самостоятелна оценка на автора на мястото и ролята на 
процедурите  по  комитология  в  институционалния  механизъм на  ЕС,  на 
степента на тяхна ефективност и легитимност, на действието им в условия 
на процес на парламентаризация на Съюза.
Пето.  В дисертационния труд е изследвана и уредбата и практиката  на 
участие на нашата  държава в изследване на процедурите.  Теоретичното 
осмисляне на този опит, на трудностите и пропуските добавя и приложен 
характер към теоретичното съдържание.
Като  цяло  в  дисертацията  си  Вихър  Георгиев  демонстрира  сериозни 
качества  на  изследовател,  който  успява  да  вникне  дълбоко  в  правните, 
административните  и  политическите  процеси  на  функциониране  на 
европейския интеграционен модел, да открива начина на действие на не 
винаги  явните  вътрешни  механизми  и  да  им  дава  обоснована  научна 
оценка.  Той  несъмнено  владее  добре  аналитичните  инструменти  на 
правото  и  политологията  и  достига  до  убедителни  изследователски 
резултати  и  собствени  приноси  в  комплексното  поле  на  европейските 
изследвания.
В заключение, налице са всички основания от гледна точка на значимост, 
самостоятелност, прецизност и научно качество на дисертационния труд, 
за  да  подкрепя  категорично  присъждането  на  образователната  и  научна 
степен „доктор” на Вихър Георгиев.

София, 20 септември 2011 г.
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