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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Благой Никитов Видин, 

професор по международно право и международни отношения 

 

Член на научното жури, определено със заповед № 870 от 22.03.2021 г. 

на  проф. д-р Борислав Юруков – Ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски” 

на дисертационния труд на г-жа Милица Иванова Караджова-Манова  

с тема „Правни проблеми на политиката на равнопоставеност между 

половете в ЕС“, редовен докторант  по  научната специалност 

„Международно право и международни отношения”  

към катедра „Международно право и международни отношения”  

в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” за 

придобиване на научно-образователната степен „доктор“ в област на 

висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление: 3.6 Право, научна специалност: 

Международно право и международни отношения 

 

1. Данни за дисертанта 

Милица Иванова Караджова-Манова завършва Национална 

хуманитарна гимназия „Св. Св Кирил и Методий“, гр. Благоевград.  От 2007 

до 2011 г. е студент  в  специалност „Приложна лингвистика с английски и 

немски език“ на ЮЗУ „Неофит Рилски”, която завършва със степен 

„бакалавър“. От 2010 до 2015 г. в същия университет се обучава в Правно-

историческия факултет и получава степен „магистър“ по специалност 

„Право“. От 2017 г. до момента работи като юрисконсулт. 

 

2. Данни за докторантурата 

В представените документи се открива единствено, че 

дисертационният труд на тема: „Правни проблеми на политиката на 
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равнопоставеност между половете в ЕС“ е обсъден на заседание на катедра 

„Международно право и международни отношения“, Правно-исторически 

факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград на 24.02.2021 г. и с 

протокол № 4 е насочен за защита пред научно жури. 

 

3. Данни за дисертацията и автореферата 

Дисертационният  труд е в обем от 373 страници и в структурно 

отношение се състои от:  съдържание, списък на използваните съкращения 

(не посочен в съдържанието), увод; три глави с подточки,  заключение;  

библиография, в която са включени нормативни и документационни 

източници.  

В първата глава, озаглавена „Политики и стратегии на ЕС за постигане 

на равенство между половете“, правилно се започва с разглеждане в отделна 

точка на равнопоставеността на половете в ЕС, последвано от обзор на 

социалните роли на жените. 

Втората глава е изцяло посветена на проблема за насилието върху 

жени. 

Третата глава има два акцента: социалните и икономическите права 

на жените и трафика на хора в ЕС – с подразбиращо се внимание главно 

върху жените.  

Заключението формулира изводи, сред които и определения от 

дисертанта като основен, а той е, че: „трябва да се обърне голямо внимание 

на контрола и мониторинга от страна на международните организации“. 

Част от извода е завършващото изречение, че: „ЕС, на основата на 

демократичните традиции на своите държави членки, както и на културно-

историческите корени на европейската цивилизация, следва да бъде 

неформалният лидер в тази област“. Този извод, верен по същество, е трудно 

защитим.  
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Трудът отговаря на задължителните изисквания на Вътрешните 

правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски”. От 

посочените документи не се открива единствено резюме на получените 

резултати с декларация за оригиналност. 

 Дисертационният труд е  самостоятелно проучване,  съдържа научни 

и научно-приложни резултати, които представляват принос в науката. На 

основата на неговия анализ може да се направи изводът, че кандидатката 

притежава задълбочени знания по „Право на ЕС“ и доказва способности за 

самостоятелни научни изследвания.  

 

 Авторефератът представя добросъвестно дисертацията.  

 

4. Научни приноси 

Те са посочени като отделна част на автореферата и са изброени в 

десет точки. Като цяло приемам научните приноси, посочени в справката за 

научните приноси. По тях правя следните бележки. Част от тях са нови и 

самостоятелни постижения на авторката. Друга част могат да се разглеждат 

като относително новост и принос само за българската правна литература.  

 

5.  Публикации и участия в научни форуми  

Представени са три публикации, достатъчни за целите на  

процедурата. 

1. Women Integration in Politics. The Case of Bulgaria, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования, Российский университет Дружбы Народов, Юридический 

институт, Кафедра Международного права, Москва, 14 апреля 2018 г. 

2. Women Integration in the Military Service. The case of Bulgaria, 

International Conference De Gruyter, Knowledge-based organization, Sibiu, 

Romania, 2018 г. 
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3. Present Situation and Response to human Trafficking in South-

eastern Europe, в: Международна политика, 2018 г. 

Публикациите на докторантката отразяват съществени части от  

дисертационното изследване.  

 

6. Заключение 

     На основание изложеното и на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и Вътрешните правила за развитие на академичния 

състав в ЮЗУ „Неофит Рилски” давам положителна оценка на 

дисертационния труд и предлагам на Милица Иванова Караджова-Манова 

да бъде присъдена научно-образователната степен „доктор“ в област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.6 Право, научна специалност: Международно право и 

международни отношения. 

 

София, 

3 май 2021 г.      проф. д-р Благой Видин 

      

                                                             

 


