
 

ЮГОЗАПАДЕН  УНИВЕРСИТЕТ  „ НЕОФИТ  РИЛСКИ ” -  
БЛАГОЕВГРАД  

 

 

 

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е    

 
 

от доц. д-р Николай Атанасов Попов 
 
 

 

Член на научно жури, назначено със заповед на Ректора на ЮЗУ „Неофит 
Рилски” /№ 1017/27.04.2018 г./ за публична защита на дисертационен труд на 
тема: „Ролята  на националните парламенти  в законодателния 

процес на Европейския 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 

Илиан Колев Точев е роден на 28 април 1967 г. Завършил е специалност 
„право” в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Специализирал е 
в университети в България и чужбина. Към настоящия момент работи в 



Изпълнителна агенция по горите. От 2013 г. е докторант на самостоятелна 
подготовка в Югозападен университет „Неофит Рилски“.  

 

II.  Общо описание на представения труд 

Дисертационният труд се състои от 220 стандартни страници. 

Използвани са 180 източника, от които 33 на български език, 147 на чужд 

език, 20 интернет източника, направени са 119 бележки под линия. 
Докторантът има  публикувани две статии, свързани с темата на 
дисертационния труд. 

Структурата на дисертацията съдържа  увод, три глави на изложението, 

заключение, приложения и библиография. Темата на дисертационния труд е 
актуална и дисертабилна заради нарастващото значение на националните 
парламенти в интеграционните процеси след Договора от Лисабон.  

Глава първа основателно е озаглавена  „Ролята на националните 
парламенти в законодателния процес на ЕС преди Договора от Лисабон”. 

Глава втора е посветена на ролята на националните европейски 

парламенти в законодателния процес на ЕС след Договора от Лисабон. 

В Глава трета логично е анализиран проблемът за демократичната 
легитимност на ЕС.   



III.  Оценка на приносите в дисертационния труд  

Безспорни са приносите в дисертацията. Разкрити са специфичните 
характеристики на взаимодействието между националните парламенти и 

Европейския съюз преди и след Договора от Лисабон. Разгледани са 
особеностите в развитието на парламентарния контрол по европейски 

въпроси в националните парламенти на страните членки. Анализирани са 
съвременните особености на взаимовръзката между процеса на глобализация 
и съществуващия демократичен дефицит при вземане на решения. Направен 

е опит да се анализират и разкрият съвременните проявления и основните 
характеристики на цялостното развитие на отношенията между националните 
парламенти и Европейския съюз в периода преди и след приемането на 
Договора от Лисабон. Илиан Точев е направил предложения de lege ferenda за 
усъвършенстване на правната уредба на парламентарния контрол, свързан с 
европейските въпроси в Република България. 

IV. Критични бележки и препоръки 

Препоръките по отношение на дисертационния труд са свързани с 
несъразмерността на отделните глави на изложението. Допуснати са и малки 

отклонения от поставената в първа глава основна задача. Отбелязаните 
препоръки не поставят под съмнение приносите на изследването. 

 

V. Заключение  

Дисертацията отговаря на нормативните изисквания и съдържа научни 

или научно приложими резултати, които представляват оригинален принос в 

науката. Давам положителна оценка и убедено предлагам на научното жури 



да присъди образователната и научна степен „доктор“ по професионално 

направление 3.6 „Право” на Илиан Колев Точев. 
 

Благоевград  

29 май 2018 г. 
                                   Член на научното жури: 

                               /доц. д-р Николай Попов/ 


