
СТАНОВИЩЕ  

по обявения конкурс за академична длъжност „доцент” по професионално 

направление 3.6. Право (Правна социология и правна информатика) 

с кандидат доцент на ВСУ д-р Орлин Радев  

от проф. на ВСУ д-р  Теодора Бакърджиева, 

член на научното жури  

1. По обявения в ДВ, бр.59 от 02.08.2011г конкурс от Варненския 

Свободен университет „Черноризец Храбър” за заемане на академичната 

длъжност „доцент” по професионално направление 3.6. Право (Правна 

социология и правна информатика), се явява единствен кандидат доц. на 

ВСУ д-р Орлин Стефанов Радев.  

Представен е списък от 33 публикации от които: 

- 5 самостоятелни монографии; 

- 2 книги в съавторство; 

- 2 самостоятелни учебни пособия, 1 в съавторство и 1 на чужд 

език; 

- 4 автореферати и студии; 

- 15 статии, от които 2 в съавторство; 

- 8 статии на основата на доклади от научни конференции 

Участието в конкурса е на базата на 6 научни публикации, от които 

една монография, един доклад, една студия и три публикации в 

периодични издания. Монографията „Право и информация в съвременния 
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свят“ е с основна тежест в конкурса и е издание на ВСУ „Черноризец 

Храбър”, Варна, 2011г. Могат да се обособят няколко основни момента:  

∆ Очевиден е интересът на д-р Орлин Радев към темата за 

взаимосъдействието на правото и информацията като същностни 

феномени, характеризиращи съвременния свят, намерила отражение в 

представената за рецензиране в конкурса монография от 178 стр. Тя може 

да се разгледа и като съвкупност от самостоятелни научни студии и есета 

по разискваната тематика.  

∆  В монографията се обсъждат въпросите за информатизацията 

като основна глобална характеристика на съвременния свят, която е обект 

на многообразни специфични, но и интердисциплинарни изследвания, а 

това се свързва с основната задача на настоящия труд – представяне на 

възможности за съчетано информационно-правно и синергетично 

изследване на среда и система в действително информационното 

общество, със задача да обезпечат социалните и правни гаранции за 

реалните възможности на всеки негов член или социална група да участват 

на равноправни начала в информационния обмен.  

∆ Правилно в основата на използваната система от 

интердисциплинарни и метатеоретични методи и подходи стои 

информационния метод, който проследява движението на информацията, 

установява механизмите на взаимодействие, разкрива динамиката и може 

да прогнозира развитието на изследвания обект.  

∆ Развиват се схващания, произтичащи именно от 

информационната същност на правото, още от неговия генезис, и 

информационната „наситеност”, съдържание на правните категории и 

явления. 

∆ Обосновават се изводи за действието на закономерности, 

несводими до статичните характеристики на процесите и явленията както в 
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информационното общество, така и в категориалния и теоретичния апарат 

на класическото правно изследване.  

∆ Приносен характер носи обосноваването на необходимостта да 

се развиват нови клонове на правото, свързани с проблематиката на 

съвременното информационно общество – информационно и 

комуникационно право, медийно право, право на Интернет и т.н.  

∆ Мащабното развитие на компютърните и комуникационни 

технологии следва да се свърже с развитието на правната информатика и 

на съвременните качествено нови експертни правни информационни 

системи, което само по себе си е значителна крачка, подготвяща 

следващите я теоретични обосновки и изследвания. Обогатена е теорията в 

една неособено разработена проблематика. 

Останалите трудове (които имат не малък приносен потенциал) 

отново са посветени на правото в съвременния свят. Те са публикувани в 

електронното списание на ВСУ и списанията „Правна мисъл“ и „Общество 

и право през 2011 г. 

Доц. на ВСУ д-р Орлин Радев е завършил „Право” в Юридическия 

факултет на СУ “Климент Охридски" през 1980г., през 1986-1987 г. е 

специлизирал правна информатика в СУ, защитил е успешно докторска 

дисертация на тема “Правни проблеми на научно-информационната 

дейност” и през 1994 г. получава научна степен “кандидат на 

юридическите науки” (“доктор по право”) по научната специалност 

„Правна информация”.  

Кандидатурата на доц. на ВСУ д-р Радев отговаря на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България и 

основателно е допусната до конкурса. 
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Представеният списък на научните публикации, с които се 

кандидатства в конкурса, са издадени след придобиването на ОНС и не 

повтарят тематиката на дисертацията.  Заедно с това трябва да се отчете и 

участието на д-р Радев в разработването на учебници и учебни помагала, 

което потвърждава и неговата методическа подготвеност в 

осъществяването на учебния процес.  

 Доц. на ВСУ д-р Орлин Радев работи от двадесет и пет  години в 

областта на правната информатика и проявява интерес към недостатъчно 

разработени и актуални проблеми. Като преподавател във ВСУ 

„Черноризец Храбър” той се ползва с авторитет сред студентите и колегите 

си.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Монографията „Право и информация в съвременния свят“ е сериозно 

изследване в областта на правната информатика. С нея се обогатява 

знанието, като оригиналността на монографията е подкрепена с широка 

интердисциплинарна подготвеност и със задълбочено познаване на 

съвременния дискурс.  

С оглед на изложеното, намирам че доцент на ВСУ д-р Орлин 

Стефанов Радев отговаря на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 3.6. Право (Правна социология и правна 

информатика) 

09. 01. 2012г.    Член на научното жури:  

Варна    (проф. на ВСУ д-р Теодора Бакърджиева) 
 

 


