
С Т А Н О В И Щ Е 
от проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова 

член на научно жури за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор”  
на основание Заповед № 1040/02.05.2018г. 
на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”. 

с кандидат: Теодора Методиева Иванова,  
докторант на самостоятелна подготовка в научна област 3. Социални, 
стопански и правни науки,  професионално направление 3.6 „Право”, 

научна специалност „Международно право и международни 
отношения”, 

автор на дисертационен труд на тема: 
 „МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ В ПРАВОСЪДИЕТО В ИНТЕРЕС 

НА ДЕЦАТА” 
 

Данни за дисертацията: Дисертационният труд е представен във вид и 

обем, съответстващи на изискванията към подобни научни продукти. Той е с 
обем от 213 стандартни страници и се състои от увод, дтри глави и 

заключение. Приложеният списък на използваната литература обхваща 104 

документални и литературни източници. Впечатляващ е големият тобем 

документи – международни договори, декларации, препоръки, стратегически 

и планиращи документи. В дисертацията е включена и компетентно 
анализирана и юриспруденцията на Комитета по правата на детето на ООН 

представена от препоръките към България по правителствените доклади от 
втори до шести, пред Комитета, както и някои негови общи коментари по 
текстове от Конвенцията за правата на детето. Специфичното на ннаучното 
изследване е неоспоримият факт, че дългогодишният опит на докторанта в 
сферата на защитата правата на децата и дава възможност свободно и 

компетентно да вкарва в научен оборот и да анализира тези недостатъчно 
проучвани и прилагани източници на международното право. 

Актуалност и значимост на темата: Дисертацията на на Теодора 
Иванова е посветена на тема, свързана с дългогодишните опити да се 



модернизира законодателството в областта на правосъдието за деца в 
конфликт със закона в България. Анализът, който е направен в изследването, 
освен че представя постигнатите резултати в международното право по 
правата на човека в тази област, но и убедително доказва и предлага 
алтернативи за реформиране на българското законодателство в тази област.. 
Изследването умело работи и с по-широкия контекст – законодателството и 
политиките в областта на закрилата и правата на детето в България, в която 
областТеодора Иванова има и личен практически опит и принос. Това 
определя  актуалността и практическата значимост на дисертационния труд.   

 Това позволява освен товада се представи убедително сложната 
материя, която е свързана с правната рамка на международните стандарти, 

подчинени на хуманната идея за правосъдие в интерес на децата. 
Докторантът изследва детайлно генезиса, на процеса, както и многобройните 
проблеми, които не намират своите унифицирани правни средства за тяхното 
решаване, са основание за разработването на подобни теми. С висока 
практическа значимост е последната трета глава на дисертационния труд, 

която дава ясна визия за правните предизвикателства в българското 
законодателство и необходимостта от реформи, свързани със съдбата на 
децата на България. 
Научни приноси: Дисертационният труд съдържа научни резултати, които 
имат съществен приносен характер. Изследването убедително доказва 3. 
Изследването доказва необходимостта от системно повишаване на 
капацитета на професионалистите от социалната, съдебна и образователната  
система, чрез изработване на професионални стандарти за подбор, кариерно 
развитие и програми за подкрепа и супервизия по места. От съществено 
значение е изясняването на функциите и като цяло ролята на социалните 
работници в подкрепата им за децата в конфликт със закона, както и как да се 
гарантират правата на децата под минимална възраст за наказателната 
отговорност.Като научен принос с висока практическа значимост е 
анализираната и доказана необходимост от междуинституционална 
координация и взаимодействие между държавните институции, които имат 
компетентност в тази област, както и с неправителствения сектор. Като 
съществена част от изследваните теми е и направеният извод за 
разработването на система, която да събира и обработва адекватна 
статистическа информация с данни за тези деца, което да е основа за 
разписане и провеждане на адекватни дългосрочни държавни политики.  



 Съществен принос е и доказаната в дисертационния труд необходимост 
от промяна на обществените нагласи по отношение на тези деца и създаване 
на условия за последващата им реинтеграция в обществото.  

Основният принос на научното изследване е в създаването на 
интелектуален продукт, който съчетава практически опит и много добра 
правна информираност и подготовка, което в прекрасна симбиоза 
обосновават необходимостта от нова визия и политики в областта на 
защитата на правата на децата. 

Авторефератът, който се състои от 27 страници, пресъздава обективно 
и пълно  съдържанието на дисертационния труд. 

Заключение. В качеството ми на научен ръководител и член на 
научното жури по чл. 9 от ЗРАСРБ давам положителна оценка на 
дисертационния труд на Теодора Иванова в откритата процедура за 
публична защита и изразявам мнение, че трудът отговаря на изискванията 
на чл. 6 (3) от Закона за развитие на академичния състав в Република 
България и на чл. 27 от Правилника за прилагането му и се явява 
необходимата основа за присъждане на Теодора Иванова 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” 

 

31 август 2018 г.     проф. д. ик. н. Нина Дюлгерова 
 
 
 


