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Югозападен университет “Неофит Рилски” 

Правно-исторически факултет 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

 

от доц. д-р Николай Атанасов Попов, член на научно жури в процедура за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор” на основание 

Заповед № 1949 от 16 ноември 2020 г.  

на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски” 

с кандидат:  Еринда Ставри Мишо – редовен докторант в научна област 

3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3. 6. 

Право, научна специалност „Международно право и международни 

отношения” с дисертационен труд на тема: 

„Успешни практики на България в екологичното право и опазването на 

околната среда и приложението им в албанското право по пътя към 

присъединяване към Европейския съюз” 

 

 

1. Биографични данни за докторанта 

 

 Еринда Мишо завършва специалност „Право” през 2004 година в 

Правно-историческия факултет на  ЮЗУ „Неофит Рилски”. От 2007 година 

работи като експерт в държавни институции на Република Албания, 

ангажирани с дейности в областта на опазването на околната среда и 

горите. Еринда Мишо е член на работни и консултативни групи,  
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занимаващи се с проблемите свързани с изменението на климата. Владее 

няколко чужди езика. 

 През 2018 година е зачислена за редовен докторант към катедра 

„Международно право и международни отношения” на Правно-

исторически факултет в ЮЗУ „Неофит Рилски”.  

 От 2018 година Еринда Мишо е преподавател в университета  Polis, 

Тирана (Албания). Учебните дисциплините с които е ангажирана са:  

 Законодателство в областта на околната среда;  

 Мониторинг в областта на околната среда;  

 Екологично образование;  

 Методи на научно изследване;  

 Писане на академичен текст и др.  

Еринда Мишо участва в различни форуми, специализации и проекти 

свързани с екологичните проблеми. Тя е автор и съавтор на доклади и 

статии, свързани с темата на дисертацията. 

 

2. Оценка на научните и практическите резултати и приноси в 

дисертацията 

 

Представеният дисертационен труд от Еринда Мишо на тема  

„Успешни практики на България в екологичното право и опазването на 

околната среда и приложението им в албанското право по пътя към 

присъединяване към Европейския съюз” е актуален и значим. Темата е 

дисертабилна и е свързана с непрекъснатия процес на развитие на ролята и 

значението на екологичното право в обществото и в тази връзка на 

взаимодействието между неговото приложение и процеса на 

присъединяване на Република Албания към Европейския съюз. 

Значимостта на разработката е свързана с теоретичния анализ и 
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възможностите за практическо приложение на резултатите от анализа на 

правото на Европейския съюз, засягащо екологичните проблеми. 

В съответствие с изискванията дисертационният труд е с обем от 204 

стандартни страници. Съдържанието включва увод, три глави на 

изложението, заключение и библиография. Източниците, които са 

използвани включват 243 заглавия на български, английски, руски и 

албански език и 93 източника  в интернет. Стилът на писане на Еринда 

Мишо е точен и ясен. Използваният понятиен апарат отговаря на 

изследваната проблематика. 

В увода са представени актуалността, обектът, предметът, целта, 

задачите, основната  теза, научноизследователските методи и теоретичното 

и практическото значение на изследването.   

В първа глава, която е озаглавена „Международноправен режим на 

опазването на околната среда”, са разгледани историческото развитие, 

особеностите, спецификите, принципите и кодификацията на 

международното екологично право. Съвсем основателно е представено и 

въздействието на провежданите политики от отделни международни 

организации в сферата на опазването на околната среда. 

Във втора глава „Екологичното право и опазването на околната среда 

в Република България. Добри практики” са анализирани промените в 

екологичното законодателство на Република България в периода на 

присъединяване към Европейския съюз и след това. Посочена е важната 

роля и влияние на организацията върху развитието на нормативното 

регулиране на дейностите засягащи околната среда в Република България. 

Разгледани са актуалните тенденции в развитието на европейското 

екологично законодателство. 

Трета глава е озаглавена „Прилагане на международноправните 

норми за опазване на околната среда в законодателството на Република 

Албания“. В нея обстойно се анализират процесът на развитие на 
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екологичното право в Република Албания и процесът на европейска 

интеграция на държавата. Напълно основателно е анализирано и 

хармонизирането на правото на Европейския съюз в областта на 

екологията с екологичното законодателство в Република Албания. 

Обърнато е внимание и на добрите практики в Република България по 

отношение на екологичното законодателство, които могат да предотвратят 

допускането на грешки при прилагането на политики в областта на 

опазването на околната среда. 

Изпълнението на поставените задачи и постигането на целта на 

изследването спомагат за защитата на основната теза, която е „че сходните 

характеристики на предприсъединителния процес, през който преминават 

двете страни, близостта в манталитета на двата народа и 

предизвикателствата, пред които се изправят във връзка с хармонизиране 

на законодателството в областта на околната среда допуска сравнително-

правен анализ на законодателствата на двете държави в областта на 

екологичното право и опазването на околната среда.”   

В заключението на представения дисертационен труд се обобщават 

разгледаните в изложението проблеми и тенденции в развитието на 

екологичното право в Република Албания. Отбелязани са и основните 

изводи от изследването. 

Еринда Мишо е представила, според изискванията, и автореферат с  

обем от 36 страници, следващ изложението на дисертационния труд. В 

него коректно са отразени основните моменти от съдържанието на 

изследването и постигнатите резултати. Посочени са и публикациите, 

свързани с темата на дисертацията.  

Напълно основателно приносите на разработения дисертационен 

труд са обобщени както следва: 

 Дисертацията запълва известна празнота в научно-изследователското 

пространство като анализира успешните практики в българското 
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екологичното право и адаптирането им в албанската специализирана 

научна литература. Към момента на подготвяне на изследването 

няма проведени специални проучвания в контекста на сравнителната 

екологична практика на екологичното право на Албания и България 

нито от албански, нито от български учени, еколози и юристи.  

 В изследването е използван комплексен сравнителен анализ, въз 

основа на който се прави оценка на настъпилите промени в процеса 

на развитие на албанското законодателство в областта на екологията 

в контекста на Европейската политика за опазване на околната среда.  

 Трета глава на дисертационното изследване може да се определи 

като научна новост, тъй като обхваща изцяло нова за албанската 

правна доктрина материя във връзка с екологичните 

предизвикателства пред Албания по пътя към европейската 

интеграция.  

 В дисертацията е доказана е необходимостта от по-широки дебати и 

целенасочени действия за по-нататъшното устойчиво регулиране на 

този водещ международен проблем. 

Разработеният от Еринда Мишо дисертационен труд съдържа 

необходимите теоретични обобщения, има своите приноси и обогатява 

съществуващите знания в изследваната проблематика. 

От представените документи е видно, че Еринда Мишо е изпълнила 

всички нормативни изисквания и задачите заложени в индивидуалния й 

план. 

 

3. Критични бележки и препоръки 

 

 Критичните ми бележки и препоръки са свързани с лекия дисбаланс 

между обема на отделните глави, но това няма отношение към безспорните 

качества на дисертационния труд. 
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4. Заключение 

 

Представеният от Еринда Мишо дисертационен труд ясно показва 

познанията, опита и научноизследователските й качества. Видно е, че тя 

притежава необходимите задълбочени теоретични знания в съответната 

научна област, а също така и способността да разработи и защити успешно 

научно изследване. Дисертацията съдържа необходимите научни и научно 

приложни резултати, които да представляват приноси в науката. 

Дисертационният труд отговаря на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България, Правилника за 

приложението му и Вътрешните правила за развитие на академичния 

състав на ЮЗУ „Н. Рилски“ относно присъждането на образователната и 

научна степен „доктор“.  

Съобразно изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България, Правилника за приложението му и 

Вътрешните правила за развитие на академичния състав на ЮЗУ „Н. 

Рилски“, изразявам положителната си оценка за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор”  в научна област 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3. 6. Право, научна 

специалност „Международно право и международни отношения” на 

Еринда Ставри Мишо. 

 

16 декември 2020 г.                                               Рецензент: 

Благоевград                                                  /доц. д-р Николай Попов/ 

 


