
                           С Т А Н О В И Щ Е 

От проф.д-р Христина Тодорова Балабанова

Член на научно жури

 На хабилитационен труд „Областният управител“

В списъка на публикациите са посочени:  едно учебно помагало   
„Социология на пола“, в съавторство с Ивета Якова  и четири  
статии , които са част от представената монография и помагало и ,
поради което няма да се  разглеждат самостоятелно в 
становището. 

Област на висше образование:социални,политически и правни 
науки

Професионално направление : 3.6. Право / правна социология /

Автор: д-р Надежда Йонкова

 1.Определена съм със заповед № РД-09-45/02.06.2014 на 
Директора на  ИДП при БАН за член на научно жури по конкурс за
редовен доцент по професионално направление  3.6. право 
/Правна социология/.

Г-жа Надежда Йонкова е  родена на 27.06.1970г. От 1997г  е 
магистър по право от Русенския университет и магистър по 
финанси от 2002 от Велико Търновския университет. Работила е 
като юрисконсулт до 2006 в областна администрация гр.Русе От 
2012 до момента е  главен асистент в секция „Публично- правни 
науки „ в Института за държавата и правото при БАН. Доктор по 
право от 2008г. В конкурса за доцент по Правна социология, д-р 



Йонкова участва с монография „Областният управител“ 
С,2013,с273. Учебно помагало „Социология на пола“ в 
съавторство с Ивета Якова 2012,Благоевград и четири статии, 
след придобиване на научна степен доктор по право. Част   от тях 
са свързани с темата на хабилитационния й труд или учебното 
помагало , и ще се разглеждат в общия контекст.

2. Актуалността на темата се свързва с необходимостта от  по-
нататъшно развитие  на регионалната политика в страната, в 
контекста на пълноправното ни членство в ЕС. От правно-
социологическа гледна точка и в съответствие с европейските 
практики и ценности се приема за водеща функция на областния 
управител по аргумент от чл.142 от КРБ провеждането на 
регионалната политика . Научно обосновано и аргументирано се 
посочва, че  последната е  в тясна връзка   с регионалното 
социално-икономическо развитие  ,като съвъкупност от 
икономически и социални фактори и явления обуславящи 
формирането на производствени и социални процеси в 
пределите на даден регион. Именно социалните фактори не са 
изследвани в дълбочина и не са отразени  при формиране на 
политики и от там  при създаване на нормативна уредба.

Безспорен принос на д-р Йонкова е задълбоченото и научно  
обосновано изследване на социалните фактори и явления  чрез 
интердисциплинарния инструментариум на социологията на 
правото./фокус,групи,анкетиране,наблюдение и др./

3. Научна новост и важен научен принос  в  труда е, 
разглеждането   на второ ниво на самоуправление. В 
съответствие с европейските модели и практики за развитие на 
идеята за регионално самоуправление., авторът анализира 
проекта на Европейска харта за регионално самоуправление, 



разглежда различните правни възможности за второ ниво на 
самоуправление у нас, прави редица научно обосновани 
предложения де леге ференда и др/стр.167/. Безспорен принос 
представлява разгледаните в параграф 4 правно-социологически 
параметри и емпирични характеристики на децентрализацията и 
на функциите на областния управител, в който се представят и 
анализират резултатите от правно емпиричното 
изследване./стр.192/

  Г-жа  Йонкова показва висок професионализъм ,задълбочени 
научни теоретични  знания при изследване на  принципа на 
социалната справедливост в регионален аспект. Обосновава се 
изводът ,че гражданите независимо от принадлежността им към 
определена социална група  ,трябва да имат  равен достъп до 
пазара на труда ,доходи, обществени блага и др.Този въпрос е 
особено актуален от гледна точка на новата политика на ЕС за 
прилагане на интегриран подход за равнопоставеност на 
различните групи в обществото. Д-р Йонкова убедително доказва,
че преодоляването на социалното неравенство е сред 
проблемите изследвани от социология на правото и развива 
идеята за инкорпориране в нормативните документи на 
резултатите от  анализите на социология на правото.

 Безспорен научен принос и новост в  социология на правото е  
задълбоченото и научно  аргументираното използване на 
интердисциплинарния подход ,който позволява проблемите на 
ниво област да се анализират и от техния социален аспект и да се 
позволи очертаваните на прогностични тенденции  при 
провеждане на административни реформи. В тази връзка принос 
за българската правно-социологическа теория е позоваването на 
един от основателите на  социология на правото у нас 
проф.Ст.Бобчев , който пръв изследва въпросите на управлението



,на органите за управление и областния управител .Използваната 
от него методология дава възможност за определяне нивото на 
правна информираност на гражданите ,за значението на 
административно-териториалното деление ,роля и функции на 
областния управител.

Убедено подкрепяме опита  на автора , за систематизация на 
функциите на областния управител и класифицирането им в 
четири конституционно установени групи./стр.78/

Научен принос има и цялостния исторически преглед на 
институцията на областния управител.От правно-историческа 
гледна точка  интерес представляват и търсените първообрази на 
областното управление в България. /стр.15-25/

4.  В представеното учебно помагало „Социология на правото“ в 
съавторство се съдържат редица  научни приноси в сферата на 
социология на правото .Най-важните сред тях са:

- трудът е първият цялостен научен  опит за систематизирано 
представяне на проблематиката на социология на пола от 
социологическа и правно-социологическа гледна точка. 

 - основният принос в частта на д-р Йонкова е прилагането на 
комплексен интердисциплинарен анализ на джендър 
въпросите ,като се съчетават правни, социологически, 
исторически и психологически методи. 

-предложен е иновативен подход при изследване на третия 
джендър в различните  общества. Направен е преглед на 
джендър политики ,тези на ЕС и националния ни  
институционален механизъм. 

-аргументирано и ясно е  обосновано джендър бюджетирането. - 



- проведен е  задълбочен анализ на  нормативната уредба 
,относима към  равенство на половете в редица конвенции, 
протоколи на ООН, актовете на ЕС и Съвета на Европа и 
българското законодателство. 

-новост в съвременната ни правна социология е и прилагането на
два речника  в тази насока ,с най-често употребявани  термини и 
кратки дефиниции  в ЕС.

5. Д-p Надежда Йонкова използва различни научни методи: 
анализ,синтез и правно-нормативен при провеждане на научното
дирене.В представените в конкурса статии се съдържат и други 
научни приноси. В статията „Държавният служител извън 
маската“В:-Сб. Авторитет,достойнство и маска-съвременният 
прочит на Иван Хаджийски,  принос е разглеждането на 
мотивационното насилие като фактор на девиационния риск в 
държавната администрация.

Статията“Когато патологията се превърне в норма“ В: списание 
Социология и икономика 2012,№1,9097 е новост и оригинален 
принос в социология на правото  относно разглеждането на 
„примирението“като форма на социална девиация. Анализът на 
конкретни случаи отразяващи „примирението“ и патологията на 
институциите са емпириката,за извеждане на теоретични 
обобщения.

Научна новост е емпиричното правно-социологическо 
изследване и анализ, проведени в статията „Прякото участие на  
гражданите в местното самоуправление на Р.България в Сб:-
Пряката демокрация-конституционноправни и правно-
социологически аспекти. Убедено подкрепяме становището на 
автора,че съществуват и други форми на пряка демокрация 
каквито са публичните обсъждания,предвидени в редица закони.



Интерес представлява предложението на автора в статията 
„Необходимост от въвеждане на интердисциплинарни модули в 
обучението по публично-правни науки в контекста на 
европеизацията“ от въвеждане в учебните планове на 
специалност“ Право“ на нтердисциплинарни модули.

 

В заключение

Хабилитационният труд на д-р Надежда Гецова Йонкова съдържа 
научни, науко-приложни резултати ,които представляват 
оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания 
на   ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ , вътрешните актове на ИДП на БАН.

Представените материали и достигнатите резултати от 
хабилитационния труд напълно съответстват на изискванията на 
закона.Те доказват, че д-р Надежда Йонкова притежава 
задълбочени научни знания и  професионални умения по 
научната специалност Социология на правото и демонстрира 
качества за самостоятелна научна работа.Поради 
гореизложеното убедено давам своята положителна оценка и 
предлагам на почитаемото научно жури да даде академичната 
длъжност доцент по Социология на правото към ИДП на БАН на 
д-р Надежда Гецова Йонкова.

20.07.2014                               Член на научно жури:                            

                                                         Проф.д-р Христина Балабанова


