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1.Обща оценка на кандидата
Гергана Костадинова Гозанска е родена на 21.12.1972 г. в гр. Пловдив. Средното си
образование завършва в ЕСПУ“Д.Благоев“ – гр. Пловдив през 1990 г.. Получава
образователно квалификационна степен „магистър по право“ в Югозападния
университет /ЮЗУ/ „Неофит Рилски“през 1998 г. Зачислена е за докторант на
самостоятелна подготовка по научната специалност „Международно право и
международни отношения“ със заповед на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ №
1973/02.12.2003 г. към катедра „Международно право и международни отношения“
в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Професионалният
опит на докторанта е впечатляващ. Специализант е в Асоциация за европейска
интеграция и права на човека за периода1999г.-2000 г.Работи като помощник
адвокат в Департамент за деца и семейство в гр. Нейпълс, щата Флорида-САЩ. От
м. Юли до м. Ноември 2005 г.Заемала е длъжността юрисконсулт в търговски
дружества в периода 2001 г. до 2014 г., в публично праключително в
„Международен панаир Пловдив“ АД. Арбитър е към Арбитражен съд при
Стопанска асоциация – Пловдив от 2009 г. и понастоящем. Има активна
преподавателска дейност. Хоноруван преподавател е по Авторско право и културна
политика към катедра „Приложни изкуства“ на „Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство“-Пловдив от 2001 г. и понастоящем.От 2008 г.до март
2014 г.е хоноруван преподавател по Международно публично право към катедра
„Международно и сравнително право“ на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“. От м. Март 2014 г.и понастоящем е асистент в Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“ по Международно публично право в катедра
„Междунроднои сравнително право и води упражнения на студенти от
специалността „право“.
2. Оценка на научните и практически резултати и приноси на представената
за становище творческа продукция.
Представеният дисертационен труд от докторанта Гергана Костадинова Гозанска е
на тема „Международноправен статус на детето. Специфични проблеми, свързани с
правния статус на детето“. Научната разработка изследва актуален и значим за
науката и практиката въпрос. Правното положение на детето изисква специално
внимание от страна на законодателя и на международната общност.и
анализирането на международните актове, отнасящи се до статуса и до правата на
детето е с важен научен и практически принос. Дисертационият труд е в обем от
269 страници.Структурата на изследването е логически обосновано изградена и
включва увод, три глави, заключение и библиография.и отговаря на неговата цел и
на неговия предмет. Докторантът си служи умело с научен апарат с 301 бележки
под линия. Използвана е литература на български и на английски език
Първата глава изследва същността на понятията статус и дете в международното право и
се разглежда нормативното определение за дете съгласно чл. 1 от Конвенцията за
правата на детето.Направено е проучване и анализ на защитата на правата на

дететои се посочва действието както на Конвенцията за правата на детето, така и на
други чеждународни договори-универсални и регионални и на Факултативни
протоколи
Втората глава съдържа анализ на специфични проблеми на международноправния
статус на детето и се разглежда правния статус на нероденото, крайния момент на
детството, правния статус на детето при нарушения на наказателния закон и по
време на конфликти.
Третата глава разглежда институционалната система за защита на правата на детето
и инструментариума за тази защита. Посочени са договорните органи за контрол
какъвто е и Комитетът по правата на детето, както и регионални инструменти за
защита правата на детето. Изследват се и органите за защита правата на детето в
Република България.
Заключението съдържа обобщение на разглежданите въпроси и изводи и препоръки
относно международноправния статус на детето.
Представени са 3 научни публикации по темата на дисертацията в авторитетни
научни издания.
Анализът на представения научен труд дава основание да се посочат неговите
основни достойнства.
-

-

-

-

Изследването обхваща в пълнотаи систематизирано проблемите в съответствие
сформулираната тема и е изключително актуално.
Направен е компетентен анализ на съответната правна уредба, съдебната
практика, научната литература, с което се попълва празнота в правната теория и
практика.
Умело са приложени методи за изследване като сравнителноправен,
исторически, аналитичен.
Съдържанието съответства на целите, предмета, задачите на дисертацията
Изследването се характеризира с професионален, ясен, точен юридически език.
Предложена е оригинална класификация на правата на детето за защита на
правния му статус като: естествени права, граждански и политически права,
социални, икономически и културни права, права на детето, поставено в трудна
обстановка.
Формулирано е предложение de legeferenda за изменение на българското
ззаконодателство
относно
правата
на
детето.Заслужава
внимание
предложението за специализиран наказателен съд за малолетни и непълнолетни
и за заместник омбудсман за правата на детето в съответствие с предложението
на Комитета по правата на детето.
Анализиран е правния статус на детето нарушител със значение за правната
теория и за практиката.
Принос е представянето на специфичните проблеми относно правния статус на
детето по време на въоръжени конфликти.

-

-

Направени са предложения за усъвършенстване на защитата на правния статус
на детето в Р България, а именно:
1. Защита на бременните жени при прекратяване на трудовите им договори,
сключени със срок за изпитване и за определен срок на изпълнение на
възложената работа, каквато не е предвидена в трудовото право
2. Уеднаквяване на възрастта относно малолетните лица в Закона за лицата и ,
в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни и Наказателния кодекс.
3. Ратифициране на Факултативния протокол от 2008 г.към Международния
пакт за икономическите, социалните и културните права за осигуряване на
правата на детето.
4. Присъединяване
на Р България към Европейската конвенция за
упражняване на правата на детето и за утвърждаване на правния статус на
правния статус на българското дете.
Дисертационният труд е разработен самостоятелно и доказва уменията и
професионализма на докторанта Гергана Костадинова Гозанска да извършва
научни анализи и да допринася за усъвършенствае на законодателството.

3. Заключение
Анализът на представената докторантска разработка дава основание да се установи, че
представеният дисертационен труд онговаря на всички изисквания в ЗРАСРБ, на
Правилника за неговото прилагане и на Вътрешните правилаза развитие на
академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за придобиване на научна и
образователна степен „доктор“ в област на науките „Социални, стопански и правни
науки“, професионално направление 3.6. Право, надана специалност „Международно
право и международни отношения“
Препоръчвам с дълбоко убеждение на уважаемите членове на научното жури да бъде
предложено с единодушна положителна оценка придобиването на образователната и
научна степен „Доктор“ от Гергана Костадинова Гозанска, докторант на самостоятелна
подготовка в ЮЗУ“Неофит Рилски“, в област на науките „Социални, стопански и
правни науки“, професионалнонаправление 3.6. Право, научна специалност
„Международно право и международни отношения“
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