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С Т А Н О В И Щ Е 
от  Елисавета Калинова-Панова,  

доктор по международно право и международни отношения,  

доцент във Варненския свободен университет «Черноризец Храбър»,  

преподавател в Юридическия факултет, 

върху дисертационен труд, представен за присъждане  

на образователната и научна степен “доктор”  

по специалност “Международно право и международни отношения”  

с шифър 05.05.15 

 
Автор на дисертационния труд:  
Миранда Нехас Беджети, докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград 

 
Тема на дисертационния труд:  

„Европейската интеграция на Западните Балкани   

(на примера на Македония, Албания и Косово)” 

 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,   
 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 
 

Със заповед на Ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски” проф. 

д. н. Иван Мирчев съм определена за външен член на научното жури в рамките на 

процедура по защита на дисертационния труд на докторантката Миранда Нехас 

Беджети на тема: „Европейската интеграция на Западните Балкани (на примера на 

Македония, Албания и Косово)”, представен за присъждане на образователната и 



 2 

научна степен “доктор” по специалност “Международно право и международни 

отношения” с шифър 05.05.15. На първото си заседание, състояло се на 4 юни 2013 

г., научното жури определи да изготвя писмено становище, в изпълнение на което 

представям настоящото. 

 

І/ Обща оценка на докторанта и на представения дисертационен труд 

 

1. Представяне на докторанта     

Миранда Нехас Беджети е родена в гр. Тетово, Република Македония. 

Завършила е основното и средното си образование в родния си град. Продължава 

висшето си образование в Република България и придобива образователно-

квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” по специалност 

„Международни отношения” в  Югозападния университет „Неофит Рилски” – 

Благоевград. От 2009 г. е докторант в Правно-историческия факултет на същия 

Университет. 

През 2005 г. започва преподавателска кариера като асистент в Катедрата по 

публична администрация на Университета на Югоизточна Европа в Тетово - South 

East European University (SEEU). От 2010 г. е асистент по публична администрация 

и политология във Факултета по публична администрация и политически науки на  

SEEU.  

Работила е като служител в щаба на Международното бюро за студентска 

мобилност на SEEU (2006-2010 г.). Преминала е обучение за обществена длъжност 

(Скопие, 2005 г.) и семинар "Интернационализация на ДВИ – офис" в 

Университета на Гент (Белгия, 2006 г.) 

Миранда Беджети владее осем езика (албански, български, хърватски, немски, 

македонски, босненски, английски и турски език) и е представила към своя 

дисертационен труд впечатляващ списък на използвана литература, включващ 379 

заглавия на монографии, студии, статии и документи на единадесет езика, в т.ч. на 

всички държави, включени в изследването. Това дава основание да се приеме, че 

авторката се е стремила да проведе задълбочено изследване на избраната 

проблематика, а направените анализи, прогнози и изводи да бъдат считани за 

максимално обективни. 

Има три публикации по темата на дисертационния труд: 

1. Нехас, Миранда. Турция и Европейският съюз. – Международна политика, кн. 

втора, 2010, с. 40–52. 
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2. Беджети, Миранда Нехас. Европейска и евроатлантическа интеграция на 

Република Македония. – Македонски преглед, кн. 3, 2010, с. 45–56. 

3. Беджети, Миранда Нехас.  Европейската перспектива на Западните Балкани – 

реалност или химера? – Нова международна политика, бр. 2, 2013 г. (приета за 

печат) 

 

2. Обща оценка на представения дисертационен труд 

Запознаването с представения дисертационен труд на тема: „Европейската 

интеграция на Западните Балкани (на примера на Македония, Албания и Косово)” 

позволява да се направят следните изводи:  

Темата, която авторката е избрала за своя дисертационен труд, е актуална. Обхваща 

група проблеми – икономически, социални, демографски, външнополитически – които 

не са били досега предмет на цялостно изследване в контекста на европейската и на 

евроатлантическата интеграция на региона като цяло и на съставящите го страни 

поотделно. 

Структурата на труда следва логиката на изследването. Той е в обем от 251 

страници и включва увод, пет глави, заключение и списък на използваната литература. 

Разработеният в дисертационния труд проблем е значим. Европейската интеграция 

на Западните Балкани е сред сложните и сериозно дискутирани теми, които 

традиционно предизвикват полемика, както на Балканите, така и в Западна Европа. 

Въпросът е свързан със съдбата на региона и с бъдещето на Стария континент въобще.  

Обектът и предметът на изследването са дефинирани ясно. Методиката на 

изследването е правилно избрана. Прилагането на интердисциплинарния подход в 

изпълнението на задачите представлява подходящо съчетание на исторически, 

политологичен, геополитически, икономически, ситуационен, компаративен и 

комплексен анализ. Това е позволило на авторката да постигне целта на 

дисертационния труд, а именно:  подготвянето на обективен анализ на данните и 

фактите, въз основа на който да се предложи адекватна прогноза и реалистична визия 

за европейската интеграция на Западните Балкани. 

Дисертационният труд е съдържателно написан. Обстойно са разгледани генезиса и 

етапите на развитие на отношенията между Западните Балкани и Европейския съюз, 

като е засегнат и въпросът за евроатлантическата интеграция на страните от региона. 

Дисертационният труд показва, че авторката му притежава задълбочени теоретични 

знания в областта на международните отношения и способност за критичен анализ към 

изследваната проблематика.  
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ІІ/ Оценка на научните и практически резултати и приноси на представената 

дисертация 

Дисертационният труд има подчертан практическо-приложен характер. Съдържа 

научни приноси и практически резултати в областта на международните отношения и 

политологичния анализ. Такива приноси са научните изводи и прогнози, които 

авторката развива в своя труд по засегнатите проблеми. Обоснованите заключенията, 

до които достига в дисертационния труд, могат да бъдат успешно използвани в 

практиката.   

Авторефератът на дисертацията отразява точно съдържанието на труда. Приемам 

изцяло преценката за научните приноси в дисертационния труд, посочени в 

автореферата.  

Позволявам си да предложа на авторката включването на нормативен или 

историко-правен метод в нейна бъдеща работа по разширяване на изследването с оглед 

насочеността му към научната специалност „Международно право и международни 

отношения”.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представеният дисертационен труд на тема  “Европейската интеграция на 

Западните Балкани (на примера на Македония, Албания и Косово)” отговаря на 

изискванията на чл. 6, ал. 3 на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България и на чл. 27, ал. 1 от правилника за неговото прилагане. Трудът съдържа 

научни и научноприложни резултати, които представляват оригинален научен принос в 

областта на международните отношения. Дисертационният труд показва, че авторката 

му притежава задълбочени теоретични  знания по научната специалност, в която област 

е трудът, и че притежава способности за самостоятелни научни изследвания. Тези 

констатации ми дават основание да дам положителна оценка на дисертационния 

труд и да предложа на уважаемото жури да присъди на неговата авторка Миранда 

Нехас Беджети исканата от нея образователна и научна степен “доктор” по 

научната специалност “Международно право и международни отношения”. 

 
Варна, 26 юни 2013 г. 

 
ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ: 
 

доц. д-р Елисавета Калинова-Панова 


