СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Никола Рашков Лютов,
член на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на
академичната длъжност „доцент” по професионално направление 3.6. Право
(Правна социология и правна информатика), по обявения в ДВ, бр.59 от
02.08.2011 г. конкурс от ВСУ „Черноризец Храбър”
Кандидат: доцент на ВСУ д-р Орлин Стефанов Радев
Доц. на ВСУ д-р Орлин Радев е завършил „Право” в Юридическия
факултет на СУ “Климент Охридски" и. е специализирал правна информатика в
СУ. През 1994 г. е защитил успешно докторска дисертация на тема “Правни
проблеми на научно-информационната дейност” и е получил научна степен
“кандидат на юридическите науки” (“доктор по право”). Работил е като
хоноруван преподавател по правна информатика в Юридическия факултет на
СУ “Климент Охридски"(от 1992 г.), и по въведение в правото в Юридическия
факултет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). От
1994 г. е хоноруван, а от 2004 г. е редовен преподавател във ВСУ. Води
лекционни курсове по Основи на правото, Основи на гражданското право,
Информационна теория на държавата и правото и Търговско право във
факултетите “Международна икономика и администрация” и “Юридически” на
ВСУ. От 2005 г. е доцент на ВСУ по правна информатика. Оценката на
преподавателската дейност на кандидата, според документацията по конкурса и
според личните ми впечатления, е положителна. Кандидатът се ползва с
уважение сред студентите и колегите и има изградено име на много добър
преподавател.
Общата публикационна дейност на кандидата обхваща 33 публикации.
Той участва в конкурса с 6 научни публикации: една монография; един доклад,
една студия и три публикации в периодични издания. От публикациите основна
тежест в конкурса заема монографията „Право и информация в съвременния
свят“ с обем 178 стр., издание на ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2011г.

Всички публикации са посветени на информационните аспекти на
правото в съвременната епоха и съдържат безспорни научни приноси. В
монографията

авторът

анализира

взаимоСЪдействието

на

правото

и

информацията като същностни феномени, характеризиращи съвременния свят,
и установява и обосновава възможности, пред(по)ложения за тяхното бъдещо
развитие и изследване. Изложението е структурирано в глави, които могат да
бъдат разглеждани и самостоятелно като отделни научни студии, статии и есета
по разискваната тема - такива части от моногра-фията (останалите приложени
трудове). са разработени за периодиката
В публикациите могат да се откроят няколко основни момента:
•

Подчертано е, че съвременните измерения на света и правото

обхващат

въпросите

за

информатизацията,

като

основна

глобална

характеристика на съвременния свят. Те са обект и на интердисциплинарни
изследвания, което се свързва с основната задача на монографията –
представяне

на

възможности

за

съчетано

информационно-правно

и

синергетично изследване на среда и система в 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.
•

Обосновано, е че проблемите на информатизацията са неотделимо

свързани с проблемите на политиката, властта, демокрацията и свободата;
където следва да се търси и развива и новата роля на правото в тези процеси,
повлияна както от техните особености и закономерности, така и от
информационните

и

синергетични

характеристики

на

самото

правно

въздействие в духа на новата парадигма в научните и правните изследвания.
•

Изведено е, че множеството фактори, въздействащи върху

общественото развитие, правото, интерпретирано в неговия информационен
аспект, а също така като особена самоорганизираща се система, влияят върху
специфичните характеристики на изследвания обект и е направен извод, че това

е израз на новата роля на правото и на правната наука - не да следва, да
обяснява, да дава т. нар. "законова форма" на обществените отношения, а да
върви напред, да предвижда, да разкрива и осигурява нови възможности за
развитие на тези отношения.
•

Поставен

е,

в

основата

на

използваната

система

от

интердисциплинарни и метатеоретични методи и подходи, информационния
метод, който, имайки за предмет информацията като същностна характеристика
на правните явления, проследява нейното движение, установява механизмите
на взаимодействие, разкрива динамиката и може да прогнозира развитието на
изследвания обект. По този начин се достига до нови обекти, установявайки
системността и единството на света, взаимоСЪдействието, обосновавайки и с
метатеоретични и интердисциплинарни подходи достигнатите изводи.
•

Прилагайки информационния метод, като основна методологическа

конструкция,

се

представя

конкретна

функционална

правна

система,

обединяваща свързаните с информационни връзки правна норма, правно
отношение и правно съзнание и развиваща се като самоорганизираща се
система в определена обществена среда при действието на синергетичните
принципи и подходи
•

Представянето на нов подход и интерпретация на научното

изследване в правото цели, утвърждава и развива позициите му, като една
истинска наука - правна теория, с познавателна и общочовешка значимост
•

Разгледано е значението на рефлексията, свързана с различните

аспекти на динамиката в съвременното право и е защитена тезата, че
рефлексивният поглед, метатеоретичното възвръщане към корените при
отделните научни изследвания са задължителни в съвременния свят.
Подчертано е, че новата наука не може да се ограничава от старите догми,
стария апарат, старата интерпретация.
•

Посочени са, като важни задачи на съвременната правна наука

въпросите за развиване на специфична теория на нормите, многообразната
проблематика при изследванията на правните системи, на особеностите на

правните връзки, на юридическата техника и др., отчитаща особеностите и
изискванията на съвременното информационно общество.
•

Подчертава се, че развитието на компютърните и комуникационни

технологии адекватно следва да се съотнесе не само с развитието на
нормотворчеството, на практическата правна комуникация, на правната
информатика

и

на

съвременните

качествено

нови

експертни

правни

информационни системи, но и че това развитие влияе и неминуемо се отразява
и на правната практика, на правното мислене.
•

Посочва се и необходимостта както правната практика, така и

правното мислене и правното познание да се променят съответно на
техническото

и

технологичното

състояние

на

обкръжаващата

ни

действителност, включително като се развиват нови клонове на правото,
свързани със съвременното информационно общество – информационно и
комуникационно право, медийно право, право на Интернет и т.н.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В монографията и в останалите публикации са поставени и решени
теоретично значими научни проблеми, които отговарят на съвременните
предизвикателства пред правната наука да се интегрира с други области на
знанието.

Цялостната

научно-изследователска,

научно-приложна

и

педагогическа дейност на кандидата е на високо ниво, което ми дава основание
убедено да изразя положителна оценка. С оглед на изложеното, намирам че
отговаря на изискванията на ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност
„доцент” по професионално направление 3.6. Право (Правна социология и
правна информатика) и да предложа на членовете на Научното жури да
гласуват положително за присъждане на академичната длъжност „доцент” по
специалността „Правна информатика” на д-р Орлин Стефанов Радев.

14. 01. 2012г.
Варна

Член на научното жури:
/проф. д-р Никола Лютов/

