СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Иван Петров Видолов
относно: Оценяване на кандидат, участващ в конкурс за заемане на
академичната длъжност „доцент“, в професионално направление
3.6. Право (Наказателно право) в Юридическия факултет на
Софийския университет

1. Процедурни въпроси
В Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ е обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”
за нуждите на катедра „Наказателноправни науки”, в професионално
направление 3.6. Право (Наказателно право), област на висше образование:
3. Социални и правни науки, професионално направление, който е
обнародван в ДВ. Бр. 20/17.03.2015 г.
В обявения конкурс участва един кандидат - гл. ас. д-р Ралица Янкова
Илкова Петкова
2. Биографични данни и учебна дейност на кандидата
Гл. ас. д-р Ралица Илкова е завършила специалността „Право“ в
Софийския университет през 2000 г., където започва и академичната й
карира през 2003 г., като асистент по Наказателно право. През 2011 г.
придобива образователна и научна степен „доктор“ по Наказателен право,
след като защитава дисертационен труд на тема „Наказателноправна защита
на съобщенията в Република България“.
В периода от 2003 г. до днес кандидатът осъществява преподавателска
дейност в СУ "Св. Климент Охридски", като води семинарните занятия по

„Наказателно право“, има опит и в преподаването по същата учебна
дисциплина
в
други
юридически
факултети.
Наред
с
научноизследователската и преподавателска дейност д-р Илкова има и
практически опит като експерт в Министерство на правосъдието, където е
участвала в работни групи, ангажирани с изготвяне на проекти за изменение
и допълнение на Наказателния кодекс. Богатият експертен опит e оказал
благоприятно влияние за научното израстване на кандидата и формирането
й като утвърден преподавател. Съществен принос за академичното
израстване има и активното й участие в научни форуми, семинари и кръгли
маси и други публични прояви.
3. Научноизследователска дейност
От предоставения списък с публикации, съобразно изискванията на чл.
24, ал. 1, т. 3 ЗРАСРБ за оценявани са приети научните трудове, които не са
свързани с дисертационния труд на кандидата. Така за целите на настоящия
конкурс са разгледани една монография – Реабилитацията по българското
наказателно право. С.: Сиби, 2015, две статии, озаглавени „Добри практики
при уредбата на реабилитацията“ и „За понятието „осъждане“ по чл. 85 НК и
приложното поле на реабилитацията“, както и научнопрактическо
ръководство - Противодействие на организираната престъпност, което е
написано в съавторство, като обемът на авторския принос на кандидата е с
обем на студия. Всички от приетите за рецензиране научни трудове са
посветени на важни и актуални въпроси на наказателноправната теория и
съдебна практика. Някой от публикациите засягат въпроси на
международното право, което следва да бъде оценено положително, тъй
като разкриват интердисциплинарния интерес на кандидата и доказват
неговия научен потенциал.
4. Кратката характеристика на научните приноси на кандидата
От приложените научни произведения основно внимание следва да се
отдели на монографичното изследване: Реабилитацията по българското
наказателно право. С.: Сиби, 2015. Монографията е с обем от 294 страници,
написана е на изразителен юридически стил, чете се леко, разбираемо,
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изказът е точен и ясен. Избраната структура и последователността на
изложението позволяват разглежданите проблеми да бъде възприети и
анализирани, както самостоятелно, така и в тяхната цялост, което прави
достъпни и разбираеми авторовите тези и подкрепящите ги аргументи.
В авторска справка на монографичното изследване д-р Ралица Илкова
вярно, точно и систематично е изложила научните му приноси, което
позволява те да бъдат оценени като реални и отговарящи на достигнатите
научни постижения. От тях специално внимание следва да бъде отделено на
следните приносни моменти:
Авторът е разгледал задълбочено особеностите на реабилитацията в
българското наказателно право, проследил е неговото историческо развитие
и е направил сравнителноправен анализ с други правни системи.
Използването на исторически и сравнителноправеен подход е позволило да
бъде разкрит процесът на развитие и еволюция на законовата
регламентация и присъщите черти на института. Този подход умело
съдейства за постигане на научноизследователските цели на работата и
аргументирането на изводи, които да бъдат отнеси към проблемите на
реабилитацията в нашата правна система. Обобщенията на автора водят до
някои изводи, които му дават аргументи да прояви научна смелост и
обоснове необходимостта от нов концептуален подход при дефиниране на
института.
В монографичното изследване д-р Илкова разглежда някои
противоречиви виждания в съдебната практика и наказателноправната
теория, касаещи реабилитацията. Положителен момент е задълбоченият
анализ на вижданията на правната доктрина относно същността и
значението на института, което умело е съчетано с обсъждане на съдебната
практика. На тази база авторът прави редица изводи, което му позволява
аргументирано да отстоява собствена позиция. Особен интерес представлява
разгледаните въпроси, свързани със съотношението между реабилитацията и
сходни институти, като амнистия, давност, помилване. Висока оценка
заслужава дефинирането на кръга от лицата, признати за виновни за
извършено престъпление, които следва да се третират като осъждани по
смисъла на чл. 85 НК.
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Задълбоченият и аналитичен поглед, върху проблема и използваният
творчески подход, приложен от автора са му позволили да направи някои
предложения de lege ferenda. Те не се откъснати от резултатите от
монографичното изследване, а непосредствено произтичат от направените
изводи и логически ги обосновават, с което дават един завършен вид на
работата, като по този начин убедително илюстрират нейния научен и
приложен характер.
5. Заключение
След като се запознах с предоставените материали, считам и съм
дълбоко убеден, че научноизследователската, преподавателска и
научноприложна дейност на гл. ас. д-р Ралица Янкова Илкова Петкова
отговаря на изискванията на чл. 24 ЗРАСРБ за заемане на академичната
длъжност „доцент“.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 2 ЗРАСРБ давам
положително заключение за избор на кандидата и препоръчвам
факултетния съвет на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
да избере д-р Ралица Янкова Илкова Петкова на академичната длъжност
„Доцент“, област на висше образование: 3. Социални и правни науки,
професионално направление: 3.6. Право (Наказателно право).

Член на научното жури:
доц. д-р Иван Видолов
гр. София
25.06.2015 г.
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