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Р Е Ц Е Н З И Я 

от професор Благой Никитов Видин, доктор по право 

в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

относно материалите, представени за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование   

3. „Социални, стопански и правни науки“,  

професионално направление 3.3. „Политически науки“  

в СУ „Св. Климент Охридски“, обнародван в ДВ, бр. 61 от 2.08.2022 г. 

 

 

1. Информация за конкурса  

 

Конкурсът е за заемане на академична длъжност „доцент” по 3.3 Политически 

науки (Международни отношения), обявен в ДВ, бр. 61 от 2.08.2022 г. за нуждите на 

катедра „Международно право и международни отношения“ на Юридическия факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски“.  

Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно 

заповед № РД – 38-486/05.08.2022 г. на Ректора на СУ. На първото заседание на 

научното жури, състояло се на 10.10.2022 г., ми е възложено изготвянето на рецензия. 

В конкурса е подал документи за участие единствен кандидат – гл. ас. д-р Мира 

Здравкова Кънева.  

В хода на процедурата или преди нея няма постъпили сигнали или доказано 

плагиатство в научните трудове на кандидата. Тя е вписана в публичния Регистър на 

академичния състав и защитените дисертационни трудове на НАЦИД. 

 

2. Информация за кандидата в конкурса  

 

Мира Здравкова Кънева е главен асистент в катедрата по международно право и 

международни отношения. Висшето си образование е получила в Юридическия 
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факултет на СУ „Св. Климент Охридски“: международни отношения – магистър (2007 

г.), право – магистър (2009 г.). Доктор по право от 20.12.2013 г. с дисертационен труд: 

„Меката сила: новото измерение на силата в международните отношения през 21 век“, 

защитен в СУ „Св. Климент Охридски“.  

 

3. Оценка на учебно-преподавателската дейност  

 

Гл. ас. д-р Мира Здравкова Кънева извършва значителна по обем преподавателска 

дейност. В Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ провежда 

упражнения и самостоятелно чете лекции пред студентите в специалностите „Право“ и 

„Международни отношения“, както и в магистърски програми. Взела е участие в 

изготвянето на учебни програми, учебни планове и доклади за акредитация.  

Считам, че академичната компетентност на кандидата напълно съответства на 

научната специалност на конкурса.    

 

4. Обща характеристика на представените научни трудове/публикации  

 

Мира Здравкова Кънева представя за рецензиране 21 публикации. От тях една 

монография, една книга (студийно изследване), 13 статии, от тях четири на английски 

език, останалите са на български език. Част от трудовете, приети за рецензиране, се 

повтарят с трудовете, представени в автореферата за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор“. В потвърждение на това служи изпратеното на 

10 декември 2022 г. до мен като член на научното жури заявление от Мира Здравкова 

Кънева, с което тя моли да не се рецензират тези трудове. Следните трудове няма да 

бъдат рецензирани: 

1. Дихотомната природа на международния договор от гледна точка на 

международните преговори. Норма, бр. 10 / 2012, 29-44. 

2. Проблемът за „меката“ сила в международните отношения и ролята ѝ във 

философията и практиката на политиката за сигурност на ЕС.– Във: Пантев, Пл. (съст.). 

Политиката за сигурност на Европейския съюз с опора на „меката“ сила: актуални 
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проекции и проявления, потенциални възможности и зависимости. София: 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, 9-78. 

3. Ограниченията в употребата на твърда сила в граничната категория на 

международната интервенция. Съвременно право, бр. 2 / 2013, 74-90. 

4. Публичната дипломация – прикрита или разкрита пропаганда? – 

Международни отношения, бр. 3 / 2013, 73-92. 

Не отчита статии, публикувани в научни списания, реферирани и индексирани в 

Scopus и/или Web of Science.  

Основните направления на изследователската дейност на кандидата могат да се 

проследят в материята на сигурността и теорията на международните отношения. 

Представя научни трудове по въпросите на бежанците и миграцията, границите в 

международните отношения, външната политика.  

Мира Здравкова Кънева участва в конкурса с хабилитационен труд „Границите в 

международните отношения. Теоретични, нормативни и практически проблеми“. 

София: ИК „Гутенберг“, 2022, 339 страници. 

Монографичният труд е научно постижение. Той е плод на значително 

интелектуално усилие, който свидетелства за научното израстване на кандидата. 

Изработен е на основата на богата библиография – 564 единици. Трудът е задълбочен, 

добросъвестен, в структурно отношение е логичен, в съдържателно – последователен.  

Не мога да не се съглася с посоченото от научния редактор на монографията                                   

проф. д-р Мария Бойкова Струбъл на с. 9 : „Редица от заключенията на авторката не са 

нови; нов е начинът, по който тя ги обобщава, за да предложи една последователна, 

задълбочена и обогатяваща дискусия по някои от най-значимите съвременни теми в 

международните отношения.“ Актуалността  на монографията е несъмнена.   

Новост, която открива и поле за бъдещи изследвания и заслужава внимание, е 

мястото, отделено от авторката на фискалния аспект на границите на стр. 154 – 164.   

Смятам, че монографията на Мира Здравкова Кънева отговаря на критериите за 

хабилитационен труд и запълва празнота в българската специализирана литература.  

Що се отнася до останалите научни трудове, те могат да се оценят по следния 

начин – дават основание да се направи извод за целенасоченост и постигната 

завършеност на научните интереси на кандидата. С тях тя доказва своите качества на 
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научен анализатор, уменията си да систематизира, да формулира и аргументира своите 

тези. Тези трудове свидетелстват за заявено и потвърдено присъствие в научния живот  

по темите от областта на конкурса.  

Смятам, че по отношение на обема и предмета на изследване представените 

научни трудове отговарят на изискванията за заемане на академичната длъжност 

„доцент“. 

 

5. Оценка на научните и научно-приложни приноси  

 

Приносите са отразени в авторската справка. Потвърждавам тяхната научна 

стойност.     

 

6. Критични бележки и препоръки  

Нямам критични бележки към представените и приети за рецензиране научни 

трудове на кандидата в конкурса. Препоръката ми към Мира Здравкова Кънева е да 

отделя повече внимание на актовете на българското право, международното право и 

правото ва Европейския съюз.   

  

7. Заключение  

Въз основа на горепосоченото смятам, че кандидатурата на гл. ас. д-р Мира 

Здравкова Кънева отговаря на критериите за научно-изследователска и учебно-

преподавателска дейност и изпълнява изискванията, предвидени в Закона за развитието 

на академичния състав в Република България и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. 

Представям положителна рецензия по конкурса и предлагам на научното жури да вземе 

решение за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 

3.3 Политически науки (Международни отношения) в СУ „Св. Климент Охридски“. 

     

 

 

София, 21 декември 2022 г.      Рецензент: …………………………  

      /проф. д-р Благой Видин/                                                                                                                         


