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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Мария Вълканова 

 доцент по гражданско и семейно право в  

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна 

член на научно жури за публична защита на дисертационния труд на Нели 

Цанкова Карацанова - Роудс на тема „Мерки за закрила на детето 

според Закона за закрила на детето“ за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор” по научната специалност „Гражданско и семейно 

право” 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ,  

  Нели Цанкова Карацанова - Роудс е докторант на самостоятелна 

подготовка в  в Юридически факултет на Варненски свободен университет 

„Черноризец Храбър по професионално направление 3.6 „Право“ 

/Гражданско и семейно право/ ”. Научен ръководител на дисертантката е 

проф. д-р Симеон Тасев.  Дисертационният труд  е в обем от 257 страници, 

включително съдържание и списък на използваната литература. Направени 

са общо 120 бележки под линия. Библиографията обхаваща 45 заглавия на 

кирилица и 20 на латиница. В структурно отношение десертацията се 

състои от увод, 4 глави и заключение. 

 

 



I. Оценка на научните и практически резултати и приноси на 

представения дисертационен труд 

Значимостта на изследването се определя от факта, че то е посветено 

на тема с широко приложение в практиката.  

Това е първото монографично изследване, което поставя въпроса за 

разглеждането на отделните мерки за закрила на детето от гледище на 

следваната от тях системност и взаимообусловеност в процеса на 

закрилата и нейната организация, целяща осигуряването на най - добрия 

интерес на детето за всеки етап от правоприлагането на съответната мярка.  

Изследването засяга въпроси от различни области на правото - 

гражданско и семейно право, гражданско-процесуално и административно-

процесуално право. То представлява интерес за теорията и за практиката.  

В труда дисертантката подлага на критичен анализ редица 

разпоредби от действащото право и прави аргументирани  предложения за 

усъвършенстване на действащото законодателство в материята на мерките 

за закрила на детето.  

Прави впечатление богатото многообразие от хипотези, които са 

били обект на изследване в дисертацията. 

Достойнствата на труда на Нели Цанкова Карацанова - Роудс 

намирам  по-конкретно в следното: 

Мерките за закрила на детето са разгледани като мерки, 

организирани във взаимообусловена и динамична система, която работи на 

принципите на точното и закономерно правоприлагане.  

Направено е задълбочено разграничаване и критичен анализ на 

отделните етапи в закрилата в контекста на концепцията за най - добрия 

интерес на детето. 



Изследвани са подробно функциите и взаимодействието  на органите 

на закрилата от гледна точка на постигане на единна политика по 

закрилата на детето. 

Последователно са изяснени и критично анализирани  мерките за 

закрила на детето в семейна среда и мерките за настаняването на детето 

извън семейството. 

Детайлното разглеждане на осиновяването като институт на 

семейното право и като мярка за закрила според Закона за закрила на 

детето обогатява правната теория. Подробно са анализирани мерките за 

закрила на детето във връзка с процедурите при осиновяване.  

Интерес представлява предложението за преюдициалното 

предвиждане на доброволно разрешаване на временната рискова ситуация 

в семейството като условие за процесуална допустимост на всички 

последващи производства във връзка с прилагането на мерки за закрила, 

свързани с настаняването на детето извън семейството му.  

Като приносен момент може да се отчете обосноваването на 

участието в отделните производства на особен представител ad hoc, на 

страната на детето за сметка на държавната и специализирана адвокатска 

помощ. 

Изведени са редица предложения de lege ferenda с важно практическо 

значение. 

Като приносен момент могат да се определят предложенията de lege 

ferenda, корелиращи с други закони, регулиращи и относими към 

разглежданата материя. 

 

II. Критични бележки и препоръки 

Към дисертационния труд могат да се отправят и някои критични 

бележки и препоръки, които не намаляват неговите достойнства.  



На първо място, прави впечатление фокусирането на вниманието на 

дисертантката основно върху вътрешноправната уредба на мерките за 

закрила на детето. В тази връзка би могло да се пропоръча по-широкото 

използване на сравнителноправния метод на изследване, което ще обогати 

дисертационния труд и ще спомогне за привеждане на допълнителни 

аргументи в полза на поддържани от нея тези. 

На второ място, с оглед постигане на по-голяма яснота е 

препоръчително обобщенията и изводите да се систематизират на края на 

всяка глава в научното изследване. 

 

IІІ. Заключение 

  Дисертационният труд показва, че дисертантката притежава 

задълбочени теоретични знания в областта на гражданското и семейно 

право, критично мислене и способност за самостоятелни научни 

изследвания. В заключение изразявам положителната си оценка, че 

представеният за защита пред научно жури дисертационен труд на тема 

„Мерки за закрила на детето според Закона за закрила на детето“ отговаря 

на изискванията на чл.6, ал.3 от Закона за развитието на академичния 

състав в Република България и на чл.27, ал.2 от Правилника за прилагане 

на ЗРАСРБ за получаване на образователната и научна степен „доктор”, 

поради което прадлагам на уважаемото жури да присъди на Нели 

Цанкова Карацанова - Роудс образователна и научна степен „Доктор” по 

научна специалност Гражданско и семейно право, професионално 

направление 3.6. „Право”. 

 

Варна,  .08.2017 г.               Член на научното жури: 

доц. д-р Мария Вълканова:  

 



 


