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СТАНОВИЩЕ 

от  

доц. д-р Спас Ангелов Ташев, ИИНЧ при БАН 

 

За дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по: 

професионално направление 3.6 „Право“, специалност „Международно право и 

международни отношения“ 

 

Автор: Яни Петре Никола 

Тема: „Българо-албанските отношения в светлината на общоевропейските 

интеграционни процеси” 

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Тюлеков 

 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта  

Със заповед № 1557 от 15.07.2021 г. на  проф. д-р Борислав Юруков - Ректор на 

Югозападен университет „Неофит Рилски” съм определен за член  на Научно жури за  

провеждане на публична защита за присъждане на ОНС „доктор” на Яни Петре Никола – 

докторант редовна форма на обучение по научната специалност „Международно право и 

международни отношения” към катедра „Международно право и международни 

отношения” в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” с тема на 

дисертационния труд: „Българо-албанските отношения в светлината на общоевропейските 

интеграционни процеси" и научен ръководител доц. д-р Димитър Тюлеков. Представеният 

от кандидатът комплект от материали е в съответствие с ЗРАСРБ, включва пълен набор 

документи.  

Биографична и професионална справка за докторанта  

Яни Петре Никола е роден в с. Долна Горица, община Пустец, Албания. Завършва 

висшето си образование в Юридически Факултет на Русенския Университет „Ангел 

Кънчев“, където придобива магистърска степен (2005-2011 г.). От 2017 г. до януари 2021 



2 

 

г. е зачислен като докторант в Правно-историческия факултет на Югозападния 

Университет „Неофит Рилски“ - Благоевград. Дисертационният му труд е обсъден на 

заседание на катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-

исторически факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград на 23 юли 2021 г. и с 

протокол № 1 е насочен за защита пред научно жури. 

Актуалност на тематиката  

Дисертационният труд е посветен на безспорно актуален проблем, каквито са 

българо-албанските отношения в светлината на общоевропейските интеграционни 

процеси. Това пролича особено ясно през последните няколко години, когато през 2019 г. 

от Министерски съвет на Република България бе приета Рамкова позиция относно 

разширяване на ЕС и процеса на стабилизиране и асоцииране: Република Северна 

Македония и Албания и декларацията на 44-тото НС във връзка с разширяването на ЕС и 

процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония и Република 

Албания. 

Актуалността на дисертационния труд се определя и от малкия брой изследвания, 

посветени на отношенията между българската и албанската държава в условията на 

европейска интеграция както в българската, така и в чуждестранната специализирана 

научна литература. Съдържащите се в дисертацията научно-приложни резултати са 

допълнителен аргумент за нейната актуалност. 

2. Познаване на проблема  

Литературният преглед е изчерпателен и включва подробна информация за 

различните аспекти на българо-албанските отношения в светлината на общоевропейските 

интеграционни процеси. Използвана е литература на български, албански, руски, 

английски, немски език, а също така и публикации от Република Северна Македония, 

архивни документи на български, албански и унгарски език, както в областта на 

международното публично право, така и на правото на ЕС, основни документи от 

международни конференции на ООН, срещи на върха между НАТО и ЕС, списания, 

посветени на балканските проблеми, архиви и др. 
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Анализираната научно-практическа информация е структурирана в три глави, като 

от историческия преглед вниманието постепенно се фокусира върху съвремeнното 

състояние на българо-албанските отношения. Необходимо е да се подчертае, че са 

използвани 195 литературни източника, като по-голямата част от тях са от последните две 

десетилетия.  

3. Методика на изследването  

Темата на дисертацията е комплексна, тъй като представлява пресечна точка на 

историята, сегашните и бъдещи международни, регионални и двустранни отношения 

между България и Албания. Това предопределя и използваната интердисциплинарна 

методология на изследване. 

4. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите  

Дисертационният труд обхваща 317 страници текст с голям брой таблици и 10 

приложения. Структуриран е съгласно възприетата практика и включва увод, три глави, 

заключение, литературен обзор, списък на съкращенията и приложения. 

Целта и задачите на дисертационния труд са формулирани ясно и конкретно. 

Текстът е с добър научен стил, логично свързан. Докторантът демонстрира отлична 

осведоменост и свободно владеене на терминологията. Литературният обзор е добре 

структуриран и базиран на анализа на голям брой съвременни литературни източници. 

Резултатите са обработени и подходящо онагледени с таблици. Изводите отразяват в 

синтезиран вид най-съществените резултати по поставената цел и задачи на изследването. 

Формулирани са 12 оригинални научни приноса, част от които са с приложен характер.  

5. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта  

Във връзка с предоставената информация по процедурата е видно, че докторантът 

има необходимия брой самостоятелни или в съавторство научни публикации, направени 

при разработване на дисертацията си. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Представеният от Яни Петре Никола дисертационен труд е замислен и осъществен 

като актуално съвременно проучване с научно и научно-приложно значение. Получени са 
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достоверни резултати, които се базират на информация от широк кръг източници, 

анализирана чрез интердисциплинарен подход. Дисертационният труд показва, че 

докторантът е овладял и творчески прилага тази методика, като изработения от него текст 

убедително говори за способност за самостоятелно научно мислене, анализ, 

интерпретация и презентиране на резултатите. Дисертационният труд притежава реални 

научни и особено научно-приложни приноси, които могат да бъдат използвани за 

развитието на българо-албанските отношения. 

Приложените към дисертационния труд материали и документи са в съответствие с 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника към него и отговарят на критериите за придобиване на научната 

степен „доктор“. 

Въз основа на това, убедено давам своята ПОЛОЖИТЕЛНА оценка на 

разработения дисертационен труд и предлагам на научното жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор“ на Яни Петре Никола по професионално 

направление 3.6 „Право“, специалност „Международно право и международни 

отношения“. 

 

18 август 2021 г. Изготвил становището:  

София  …………………………... 

     

(доц. д-р Спас Ташев) 

 


