С Т А Н О В И Щ Е
от професор д-р Еньо Савов

Член на научното жури съгласно заповед 1017/27.04.2018 г. за публична
защита на дисертационен труд на тема:
„ Ролята на националните парламенти в законодател ния процес на
Евро пейския съюз преди и след Договора от Лисабон “
за присъждане на образователна и научна степен
„доктор“ по професионално направление 3.6 „Право”
на Илиан Колев Точев, свободен докторант в катедра „Международно право
и международни отношения“ към Правно-исторически факултет на
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

I.

Кратки биографични данни

Докторантът Илиан Колев Точев е роден на 28 април 1967 г., завършил е
право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Докторант на
самостоятелна подготовка в Югозападен университет „Неофит Рилски“ от
2013 г. По темата на дисертационния труд докторантът има две отпечатани
статии и една книга. Една от статиите е в списание „Общество и право“.
II.

Общо описание на представения труд

Представеният за становище труд е от 220 стандартни страници,
включително съдържанието на използваната литература от общо 180
литературни източника, от които 33 източника на български език, 147 на
чужд език, 20 интернет източника, направени са 119 бележки под линия.
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В структурно отношение дисертацията включва

увод, три глави,

заключение и използвана литература. Всяка от отделните глави съдържа по 3
раздела, като глава първа съдържа 4 раздела.
Темата на дисертационния труд е актуална поради нарастващото
значение на интеграционните процеси за държавите членки в Европейския
съюз. В него е направено изследване на ролята и значението на националните
парламенти на държавите членки от ЕС в законодателния процес на ЕС. В
дисертационния труд е изследвана промяната на обществените отношения,
свързани с повишаване на ролята на националните парламенти за
преодоляване на демократичния дефицит при вземане на решения на
наднационално равнище в рамките на Европейския съюз. Изследвана е
значителна по обем научна литература.
III.

Оценка на приносите в дисертационния труд

Мога да подкрепя някои от посочените приноси, а именно:
1.

В определена степен е разкрита

спецификата на

взаимодействие между националните парламенти и Европейския съюз.
2.

Представени

са

някои

страни

от

развитието

на

парламентарния контрол по европейски въпроси в националните
парламенти на страни членки на ЕС.
3.

Посочени са някои от съвременните особености и

взаимовръзки между глобализация и демократичния дефицит при
вземане на решения на наднационално равнище.
4.

Направен е добър опит да се анализират и разкрият

съвременните проявления и основни характеристики на цялостното
развитие на отношенията между националните парламенти и
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