
  СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Орлин Радев,

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”,

       член на научно жури 

съгласно Заповед № РД-09-45 от 2.06.2014 г. на Директора на ИДП при БАН за

провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по Правна

социология, област на висше образование Социални, стопански и правни науки,

Професионално направление Право, обявен от ИДП-БАН (ДВ бр. 31 от 4.04.2014 г.)

Запознах се подробно и задълбочено с представените от единствения кандидат в 

този конкурс Надежда Гецова Йонкова данни и материали. Още първото ми 

впечатление беше за едно отлично организирано, отговорно подготвено и уважително 

представяне на научния и творчески път и достижения на млад учен, не само 

професионално и научно, но и емоционално и човешки ангажиран с изследваната от 

него проблематика.

Свидетелство за това е и впечатляващата образователна, научна и 

професионална биография на кандидата - магистратури по право и по финанси, 

докторат по право, асистент и главен асистент в секция „Публичноправни науки“ на 

Институт за държавата и правото при БАН, многобройни допълнителни обучения, и 

заедно с това – значителен практически опит като експерт и главен юрисконсулт в 

Областна администрация-Русе, директор на център за професионално обучение, 

ръководител на проекти, преподавател. Получената подготовка, придобитите умения и 

упражняваните дейности и научни занимания напълно отговарят на профила на 

обявения конкурс. 

Представените за участие в конкурса материали също говорят за едно високо 

качествено ниво на научна и изследователска дейност, при това и със значителна 

практическа приложимост. Монографията „Обастният управител”, учебното помагало 

(в съавторство) „Социология на пола”, статии и доклади в значими списания и научни 

форуми, включително и в чужбина, представят многообразна проблематика, което 

говори за широтата на научните интереси на кандидата, но съсредоточена във важни 

обществени и научни проблеми, обхванати от научната област, в която работи.
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Като обща характеристика на научните изследвания на кандидата може да се 

отбележи, от една страна – задълбоченото и прецизно представяне на изследваните 

проблеми, основано на аналитично представени резултати от приведени емпирични 

изследвания, което, от друга страна, е съчетано с високо ниво на научно обобщение и 

теоретични изводи, благодарение на всестранната теоретична подготовка на кандидата 

в областта на правната теория и практика, постиженията на социологията и науките за 

обществото в цялост. В тази насока особено значимо се откроява стремежът за 

интердисциплинарен подход при провежданите научни изследвания, съчетаване на 

методи и инструментариум от различни области на знанието, което свидетелства и за 

богатството на културни и научни интереси и знания на кандидата, и по-важното – за 

учението му да ги съчетава и използва за целите на изследването и достигането и 

обосноваването на убедителен научен резултат. Това е от особено значения за 

изследването на сложните процеси и явления, предмет на правната социология, и за 

създаването на комплексни модели, съчетаващи многообразните елементи на 

обществената среда, човешкия фактор и правното им обхващане.

Дори самият подбор на изследваните теми говори за ясно изразена оригинална и

смела авторова позиция, поставяща често пъти акцент на внимание и значимост върху 

някои все още премълчавани или подминавани от някои научни среди проблеми 

(джендър политики, патология и нормалност, социология на пола и др.). 

Заедно с това със значим теоретичен и същевременно практически принос са 

разработките на кандидата, третиращи мащабни проблеми на националната обществена

и правна уредба, какъвто е основният труд по конкурса - „Областният управител”. В 

тази монография кандидатът представя задълбочен и пространен анализ, включително 

в исторически план, на институцията „областен управител”, нейните съвременни 

нормативни характеристики, функции и правомощия, в контекста на регионалните 

политики и модели на управление и европейски тенденции на развитие, с особено 

подчертаване на процесите на децентрализация и самоуправление. Впечатляващи са и 

приносните и особено полезни директно в практиката на взаимодействието с тази 

институция приложения, даващи подробна, удобна, прегледна и полезна свързана 

информация за правомощията на областния управител, съотнесени към конкретна 

нормативна уредба, за релевантните към дейността на областния управител нормативни

актове, за предоставяните от областните администрации административни услуги на 

гражданите, също обвързани със съответните нормативни основания, на 
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административните структури на областната администрация и на тези на централната 

администрация, разположени в областите.

Близостта на научните области, в които работим, ми дава и непосредствени 

лични впечатления за кандидата. На няколко научни форума имах възможност да 

присъствам на представяните от Надежда Йонкова доклади, които бяха посрещани с 

голям интерес от научната общност и ставаха повод за оживени дискусии и споделяния.

Сред колегите си се ползва с очевиден авторитет  и признание, както сред тези с по-

голям опит, така и сред навлизащите в областта на научните изследвания докторанти.

Досегашната научна кариера на Надежда Йонкова  дава всички основания да 

приемем, че това е един подготвен, уверен, компетентен и същевременно постоянно 

развиващ се и обогатяващ знанията си и научните си интереси млад учен. 

Присъждането на академичната длъжност „доцент” ще бъде напълно основателно и 

заслужено и ще създаде допълнителни предпоставки за изява на тези качества и за 

тяхното използване както за обогатяване на науката, така и за подготовката на младите 

хора – нейни студенти и докторанти. Същевременно това ще допринесе и, като 

колегиална препоръка, за съсредоточаване и задълбочаване на нейните научни 

изследвания в избрана от нея област, в която с интерес можем да очакваме нови 

оригинални и значими приноси и достижения.

В заключение уверено давам своя глас „за” присъждането на академичната 

длъжност  “Доцент” по „Правна социология“ на главен асистент д-р Надежда Йонкова, 

за което тя притежава всички качества и изпълнява всички законови изисквания, и 

предлагам на членовете на Научно жури и на Научния съвет да подкрепят това 

становище.

Доц. д-р Орлин Радев
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