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РЕЦЕНЗИЈА ЗА ДOДЕЛУВАЊЕ НА ТИТУЛАТА ДОКТОР HONORIS CAUSA 

НА  ИЛХАН ЌУЧУК 
 

Со Одлука на Ректорската управа на АУЕ - ФОН nа седницата одржана на 26.08.2022, на 
предлог на Основачот, формирана е Рецензентска комисија за доделување ДОКТОР 
HONORIS CAUSA за европратеникот и известувач за Република Македонија, гдин Илхан 
Ќучук, во состав  
 

1. Проф. Д-р Нано Ружин, професор емеритус АУЕ ФОН  
2. Проф. Д-р Мерсел Билали, професоремеритус АУЕ ФОН  
3. Проф. д-р Саво Ашталкоски, декан Факутет за економски науки, АУЕ ФОН 
4. Проф. д-р Сејдефа Џафче, декан Факутет за правни и политички науки, АУЕ ФОН 
5. Проф. д-р Билјана Пулеска, ректор, АУЕ ФОН 

Врз основа на предлогот, Комисијата го доставува следниот извештај:  
 

1. Биографски податоци  
 
ИлханЌучук (ИлханКючюк) е роденна 16 септември 1985 годинавоСевлиево, Бугарија е 
политичародДвижењетозаправа и слооди и копретседателнаАлијансатаналибералите и 
демократитезаЕвропа (АЛДЕ).Тој е пратеник во Европскиот парламент по втор мандат од 
групата  „ОбновијаЕвропа“. 
Дипломирал политичкинауки и менаџментнаУниверзитетот „Св.Кирил и Св. Методиј“ во 
Велико Турново (2004-2008) и магистрирал правни науки на истиот универзитет (2005-
2010). 
Во текот на годините, имал можност да учествува на различниобуки и специјализации 
како што се Академија за јавни политики (Прага, Чешка), Меѓународна академија за 
лидерство (Гумерсбах, Германија), програма на Стејтдепартментотна САД за европски 
економски, социјални и политичкипрашања, програма Росотрудничество за надворешни 
работи (Москва, Русија).Во 2012 година дипломирал на Бугарската школа за политика 
„ДимитарПаница“ и учествувал на Светскиот форум за демократија во Стразбур, 
Франција.Во 2014 г. Ќучук специјализира во École Nationaled'administration воФранција 
(ENA). 
Г. Ќучук е член е на Младинската МРФ од 2005 година, а со текот на годините бил 
вклучен во различни активности во рамките на организацијата. Во периодот 2009-2012 
година беше член на Централниот оперативен советна МРФ на млади со портфолио на 
внатрешна политика, медиумска политика и односи со јавноста. Во ноември 2012 година, 
тој е избран за претседател на МРФ намлади, а воаприл 2016 година, завремена VII-та 
Национална конференција, повторно е избран за претседател на организацијата. Г-дин 
Ќучјук беше претседател на МРФ за млади во периодот 2012-2020 година.  
Во 2010 година стана член на Извршниот совет на Националниот младински форум 
Бугарија, а во 2011 година беше избран за негов заменик претседател. 
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Во 2014 година, Ќучук беше избран за пратеник во Европскиот парламент во 
парламентарната група на Алијансата на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ). На 
изборите одржани на 26 мај 2019 година е избран за нов петгодишен мандат за пратеник 
во Европскиот парламент од листата на Движење за права и слободи. 
Тој е член на Комисијата за надворешни работи (АФЕТ), заменски член на Комисијата за 
транспорт и туризам (ТРАН) и на Комисијата за правни прашања (ЈУРИ). 
Илхан Ќучјук е првиот потпретседател на делегацијата во Мешовитиот парламентарен 
комитет ЕУ-Турција и заменик член на Делегацијата за односи со Арапскиот Полуостров.  
Од ноември 2014 доноември 2017 година, тој беше член на Либералниот меѓународен 
комитет за човекови права.  
Во декември 2017 година, Ќучук беше избран за потпретседател на партијата АЛДЕ, а во 
октомври 2019 година беше реизбран со највисока оценка меѓу сите кандидати.  
На 11 јуни 2021 година, Илхан Ќучук беше избран за копретседател на партијата АЛДЕ. 
Признавајќи ја неговата напорна работа во Комисијата за надворешни работи на ЕП, тој 
беше назначен за член на делегацијата на ЕП на Конференцијата за иднината на Европа, 
одговорен за приоритетната тема „ЕУ восветот“. 
Ќучук е постојан известувач за извештаите на Европскиот парламент за Северна 
Македонија, Узбекистан, Андора, Монако и СанМарино. [7] 
 
Награди и признанија 
Во октомври 2017 година, на Ќучук му беше доделен почесниот знак на општина 
Севлиево за неговата активна јавна активност меѓу младите во општината. Вомарт 2018 
година ја доби наградата „ЕП нагодината“ вокатегоријата „Култура и медиуми“. Војули 
2019 година, европратеникот Илхан Ќучук беше одликуван со Орден на честа на 
Националното собрание на Република Азербејџан (МилиМеџлис), а воноември 2019 
година беше одликуван со Орден на честа на Министерството за надворешни работи на 
Републиката на Азербејџан (Стогодишнина). 
Ќучук ги доби наградите за неговата активна работа во унапредувањето и развојот на 
билатералните односи меѓу Република Азербејџан и Република Бугарија. 
Во јануари 2020 година тој беше награден од Советот на Мароканците ширум светот за 
промоција на мароканската култура во Бугарија и унапредување на билатералните односи 
меѓу Европската унија и Кралството Мароко 
 
ПС/Европратеникот од „Обнови ја Европа“ Илхан Ќучјук како известувач на Европскиот 
парламент за Северна Македонија, со години работи на процесот на проширување на ЕУ 
заземјите од Западен Балкан, и е првиот бугарски политичар во ЕП кој стана постојан 
известувач на една земја во регионот. На темата за проширување на Европа со земјите од 
Западен Балкан, г Ќучук пишувал во неколку наврати. 
 

• "The Balancing Role of the EU in Central Asia", authors IlhanKyuchyuk, Valentin 
Tonchev, "24 Hours", 04.12.2020. 

• The current momentum for EU – Uzbekistan relations is very positive by IlhanKyuchyuk, 
Diplomatic World Uzbekistan, pp. 36-37 

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9284906
https://www.yumpu.com/en/document/read/63837607/diplomatic-world-special-uzbekistan
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• "Elections in North Macedonia: A Crucial Test of Democratic Maturity", author 
IlhanKyuchyuk, 24 Hours, 30.06.2020 

• "How to secure a European future for the Western Balkans", author IlhanKyuchyuk, "24 
Hours" v. 16.03.2020. 

• EU enlargement needs better strategic communication, by IlhanKyuchyuk, Euractiv.com, 
12.03.2020 

• Migration can only be tackled by the EU as a whole, by IlhanKyuchyuk, Euractiv.com, 
20.07.2018 

• A year of opportunity for the Balkans, by IlhanKyuchyuk, Euractiv.com, 18.04.2018 
• "The Future of the EU After Brexit", author IlhanKyuchyuk, Standard newspaper, 

04.10.2017 
• The strongest candidate from Eastern Europe for UN top job is a woman, by 

IlhanKyuchyuk, Euractiv.com, 01.09.2016 
• "Negotiations on the Island of Cyprus or the Last Chance for Reunification", author 

IlhanKyuchyuk, "24 Hours", 28.06.2017. 
• "The real reason why Britons should vote to remain in the EU," author IlhanKyuchyuk, 

24 Hours, 20.06.2016 
• "Britain without the EU is just Britain," author IlhanKuczyuk, Standard newspaper, April 

11, 2016. 
• IlhanKyuchyuk: The Bulgarian MEP devastated by Brexit, Politico, 27.09.2016 
• "Liberal Opportunities at the European Crossroads," by IlhanKuçük, Ilhankyuchyuk.eu, 

09.05.2015 
 
Г-дин Ќучук има значаен придонес и кон промоцијата на АУЕ ФОН Универзитет во 
Европски рамки. На негова иницијатив на Универзитетот на 28 и 29 Јануари 2022 се одржа 
првата конференција BG MK 2030 „Граѓански придонес во градење на 
доверба, заедништво и сојузништво“, со цел преку граѓанска иницијатива и низ серија 
конференции за соработка во областа на образоването, културата и младите, да се 
надминат разликите и да се приближат двата народи и држави.   
Г Ќучук овозможи на АУЕ - ФОН и кадарот да етаблираат значајни меѓународни 
сорабпоткиконтакти и познанства, особено со Универзитетите во соседна Бугарија, како и 
да бидат годишно информирани за најважните настани вообласта на висоото образование 
на Европско ниво. Неговиот придонес во интернационализацијата на Универзитетот е 
значајна и за процесотво кој АУЕ - ФОН и Високата школа за финансии, сметководство и 
осигурување од Софија, Бугарија. Г Чучук иницираше при етаблирање на соработката што 
резултираше не само со склучување на формални договори за соработка за додипломски, 
постдипломски и докторски студии, со која се проширија можностите за стекнување на 
двојна дипломаи знаење и пракса на студентите на АУЕ ФОН во овие области.   
 
 

ЗАКЛУЧОК 
 
Од сите овие факти и заслуги на г-дин Илхан Ќучук, очигледно е декаг-дин Илхан Ќучук е 
продуктивна, почитувана и влијателна личност која со своите активности не само што 
значително го помомага процесот на евроинтеграцијата на Република Северна Македонија 

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8757806
https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8304370
https://www.euractiv.com/section/enlargement/opinion/eu-enlargement-needs-better-strategic-communication/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/migration-can-only-be-tackled-by-the-eu-as-a-whole/
https://www.euractiv.com/section/enlargement/opinion/a-year-of-opportunity-for-the-balkans/
https://www.standartnews.com/mneniya-analizi/badeshteto_na_es_sled_brekzit-363052.html
https://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/the-strongest-candidate-from-eastern-europe-for-un-top-job-is-a-woman/
https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6303822
https://www.24chasa.bg/mnenia/article/5590773
https://www.standartnews.com/mneniya-komentar/velikobritaniya_bez_es_e_prosto_britaniya-329199.html
https://www.politico.eu/sponsored-content/ilhan-kyuchyuk-the-bulgarian-mep-devastated-by-brexit/
https://www.ilhankyuchyuk.eu/%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81/
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во ЕУ, туку помага за интернационализацијата и европеизацијата и развој на македонската 
академска и граѓанска заедница.  
Чест ни е позитивно да го оцениме и да го поддржиме предлогот, Сенатот на АУЕ -  ФОН,  
на г-дин Илхан Ќучук да му се додели почесен доктор DOCTOR HONORIS CAUSA на 
Американскиот Универзитет на Европа - ФОН. 
 
 
 

Проф. Д-р Нано Ружин, професоремеритус АУЕ - ФОН  
 
 

Проф. Д-р Мерсел Билали, професоремеритус АУЕ - ФОН  
 
 

Проф. д-р Саво Ашталкоски, декан Факутет за економски науки, АУЕ - ФОН 
 
 

       Проф. д-р Сејдефа Џафче, декан Факутет за правни и политички науки, АУЕ - ФОН 
 
 

Проф. д-р Билјана Пулеска, ректор, АУЕ - ФОН 
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