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ЗА УЧАСТИЕ В: 

 

Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ за нуждите на 
катедра „Публичноправни науки“ при Правно-исторически факултет на ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ - Благоевград в професионално направление 3.6. Право 

/Административно право и административен процес/, обявен в ДВ № 

100/15.12.2017 година. 
 

Списъкът с резюмета съдържа общо 25 публикации. Представени за 
рецензиране от Научното жури са 25 публикации, от които: 1 монография, 11 

статии публикувани в сборници и списания, 7 публикувани доклада от участия 

в конференции, 2 самостоятелни учебни пособия и 4 учебни пособия в 

съавторство.  

 

Монография: 

1. Чешмеджиева, М., Правен режим на предложенията, сигналите 
и жалбите, изд. „Пропелер“, София, 2013г.  

В монографията се прави анализ от административноправен аспект на 
производствата по разглеждане на предложения, сигнали и жалби. Поставената 
цел е да се направи теоретичен правен анализ на нормативната уредба на 



производството по разглеждане на предложения, сигнали и жалби и на 
правомощията на компетентните държавни органи, съгласно уредбата в 

Административнопроцесуалния кодекс. Правото на предложения и сигнали е 
конституционно установено, предоставящо възможността на гражданите да се 

обърнат към компетентните органи с цел да защитят личните си права и 

законни интереси,  да изразят обществената си воля, социалната свобода, а 
също и да участват в управлението на държавата. Конституционното право на 

гражданите да се обръщат към органите на държавната власт и по този начин 

сами да участват в управлението на държавата, могат да се определят като 

механизми, чрез които се осъществяват взаимоотношенията между държавата 
и гражданите. На тази основа се установява и правото на гражданите и на 
организациите на гражданите да се обръщат в писмена или устна форма, 
индивидуално или колективно към административните органи за да осигурят 
реализацията и защитата на техните права, свободи и законни интереси. 

В глава първа на труда е анализирана необходимостта от определянето на 
понятието и правната характеристика на института на предложенията, 
сигналите и жалбите, като се разкрива тяхната социална и правна същност. 
Проследява се правноисторическото развитие на института на предложенията, 

сигналите и жалбите от Търновската Конституция до наши дни, като се правят 
и съответните изводи относно развитието им. Направено е сравнително-правно 

изследване на тези институти в редица държави от Европа, Америка, Азия и 

Африка. Анализът на чуждия опит е изключително полезен, не само за 
изясняването на съществените характеристики на този институт и за 
запознаването с чуждия опит, но и за очертаване на тенденциите за евентуално 

изменение на законовата уредба у нас. 



В тази глава се прави класификация на предложенията, сигналите и 

жалбите по различни критерии, която има огромно значение при практическата 
работа с тях. Предложенията, сигналите и жалбите на гражданите, подавани до 

държавните органи, съдържат в себе си различна информация. Те се различават 
по своята юридическа характеристика и правните последици, които пораждат. 
Именно поради тази причина въпросът за тяхното разграничаване има много 

важно теоретично и практическо значение. Точността на употребяваната 
терминология способства за правилно прилагане и използване на понятията, 
помага на гражданите по-добре да се възползват от предоставените им права и 

да изпълняват задълженията си.  

Във втора глава се разглежда жалбата като правен институт, нейната 
същност и характеристика като конституционно субективно право, 

процесуално право и средство за защита, за участие в управлението и гаранция 

за законност. Жалбата е правно средство, чрез което заинтересованите лица 
сезират компетентния административен орган или съда с искане да се 
произнесат по повдигнатия административноправен спор. Жалбата следва да се 
разглежда като една от гаранциите за съблюдаване на законността, тя е 
средство за социален контрол. Жалбата обаче няма само охранителна функция. 

Тя има двойно значение. От една страна, тя е средство, способ за защита на 
правата и законните интереси на гражданите, когато те са нарушени от актовете 
и действията на държавните органи, а от друга страна, тя има и сигнална 
функция.  

Чрез подаването на жалба се подава сигнал за съществуването на 
определени недостатъци в работата на държавните органи, като способства за 
отстраняване на вредните последици и съответно за подобряване на тяхната 
работа. Правото на жалба се явява особено важно средство за социален контрол, 



а реализацията му е елемент от участието на гражданите в управлението на 
държавата. В тази глава се разграничават двата основни вида процесуални 

производства по административен ред и пред съд, като се посочват техните 
общи белези, характеристики и различия. 

В трета глава се изяснява същността и основните принципи на работа с 
предложенията и сигналите. Предложенията и сигналите са средство за 

усъвършенстване и демократизиране на работата на администрацията. 
Предложенията и сигналите са средство за осъществяване на обществен 

контрол върху дейността на администрацията. Те са проява на участие на 
гражданите в управлението. Това право може да бъде използвано за 
задействане на всички контролни механизми за осигуряване на 
законосъобразно и правилно функционираща администрация.  

Тук се разглежда организацията на работата по предложенията и 

сигналите в тяхнни теоретичата цялост, страните в производството, 

компетентни органи, изясняване на случая, събиране и анализиране на 
документите и доказателствата, необходими за решаване на въпроса, етапите 
на производствата и специфичните особености на двете производства. 
Анализирани са данните за постъпилите в администрацията сигнали и 

предложения, който сполучливо са изразени в схематичен вид на база на 
събраните статистически данни и техния анализ. Натрупаният опит в работата 
с предложения, сигнали и жалби има значение и е особено важно при по-

нататъшното развитие на съвременните механизми за въздействие посредством 

предложенията и сигналите, върху приемането на политически и 

административни решения от държавните органи и от органите на местното 

самоуправление. 



В резултат на направеното изследване на института на предложенията, 

сигналите и жалбите са направени съответните изводи и предложения de lege 

ferenda за усъвършенстване на нормативната уредба. 

Монографията е предназначена както за обучаващите се студенти по 

специалностите право и публична администрация, така и за работещите в 

държавната администрация. 

Статии: 

1. Children’s Rights Ombudsman, Efficient Defense Mechanism, 

Journal of Politics and Law; Vol. 8, No. 2; 2015 

Статията е публикувана на английски език.  В статията се прави 

сравнително-правен анализ на специализираната институция "Омбудсман за 
защита правата на децата" като механизъм за закрила на непълнолетните, 
която е създадена в много демократични страни. Целта е да докаже 
необходимостта от съществуването на такава институция, тъй като децата са 
най-незащитената и уязвима група от населението. Акцентът е поставен върху 

това, тъй като защитата на правата и интересите на непълнолетните, които са 
бъдещето на нацията, трябва да бъде основен приоритет в дейността на всяка 
една държава. Децата са изключително уязвими, когато трябва да отстояват 
правата си, тъй като те не разполагат с възможността самостоятелно да 
използват влиянието на институциите, от които зависи предприемането на 

необходимите мерки и промени. Освен това, много често деца, поради тяхната 
неопитност не могат да се възползват от съществуващите механизми за 
защита: жалба до съда, органите на публичната администрация и др. 

Необходим е независим механизъм за тяхната защита и за гарантиране 
на техните права, който да ги предпазва от експлоатация, жестокост и 



безразличие от страна на обществото, особено по отношение на децата 
оставени без родителски грижи, децата с увреждания и децата живеещи в 

различни социални домове. Тази институция трябва да съсредоточи дейността 
си изключително върху защитата на правата и интересите на децата. 

2. Complete administrative services by the tax administration, 

International Journal, KNOWLEDGE Scientific and App licative Papers,  V 

10/1, 2015 

Статията е публикувана на английски език.  В статията се разглежда 
комплексното административно обслужване като нова форма на отношение на 
публичните власти към частните субекти. С него се цели усъвършенстването 

на публичната администрация. Комплексното административно обслужване е 
предизвикателство и необходимост за модерната европейска държава.  

Администрацията изпълнявайки своето основно предназначение да бъде 
в услуга на обществото, е изправена пред непрекъснато предизвикателство да 
се променя, следвайки динамичните политически, икономически и социални 

промени. Предоставянето на административни услуги на гражданите и 

бизнеса е отговорност на администрацията. Въвеждането и внедряването на 
комплексно административно обслужване е реформа, която доближава 
администрацията на България с европейските администрации.  

Данъчната администрация е тази администрация, които най-много се 
нуждае от бързо и ефективно обслужване на гражданите, защото стабилната 
финансова и данъчна политика на всяка държава показват степента на 

развитие на държавността и администрацията. Именно поради тази причина 
целта която сме си поставили е да се направи анализ на състоятието на 
административното обслужване в данъчната администрация. 



3. The right to good administration, American International Journal 

of Contemporary Research, Center for Promoting Ideas, USA,  Vol. 4, No. 8; 

August 2014  

Статията е публикувана на английски език.  Статията представя 

значението и развитието на съвременното понятие за добро управление и 

добра администрация. Правото на добро управление е едно от основните 
човешки права. Доброто управление в европейските му измерения е поставено 

като задължително изискване към публичната администрация. В статията е 
представена и ролята на институцията омбудсман, която следи за спазване на 
правото на добро управление и добра администрация. Контролът в сферата на 
държавното управление е един от важните регулатори на административната 
дейност, призван да обезпечи законност, ефективност и съответствие на 
обществено значимите цели. 

4. Civil Signals – A Major Democratic Method against Corruption 

Practices in Contemporary Society, Journal of Law and Criminal Justice, 

December 2014, Vol. 2, No. 2 

Статията е публикувана на английски език.  Статията разглежда 
гражданските сигнали като един от основните методи за борба с корупцията и 

като форма за гражданско участие в управлението на държавата. 
Корупционните практики в съвременното демократично общество са едни от 
социалните язви, които трудно имат видима страна и попадат под реален 

законов мониторинг. Участниците в процеса са заинтересовани той да се 
реализира, легализира и да се стигне до финансова облага, като водещ мотив е 

взаимната изгода. Тази специфика на закононарушението налага обществото 

и гражданите му да заемат своята водеща позиция и чрез активно подаване на 
сигнали до компетентните институции да реализират този основен 

демократичен метод. Правото на гражданите да подават сигнали до органите 



на държавната власт и по този начин сами да участват в управлението на 
държавата може да се определи като един от основните механизми, срещу 

корупционните практики в съвременното, демократично общество, чрез които 

се осъществяват взаимоотношенията между държавата и гражданите. 
5. Civil Control over the Administration through Suggestions and 

Signals, American International Journal of Contemporary Research, Center 

for Promoting Ideas, USA, Vol. 3 No. 12; December 2013 

Статията е публикувана на английски език.  В статията се разглежда 
правният институт на предложенията, сигналите и жалбите като извънсъдебен 

механизъм за защита правата на гражданите и като средство за въздействие и 

контрол върху актовете и дейността на администрацията. Институтът на 
предложенията и сигналите се превръща в ефективен инструмент за влияние 
на гражданите върху процеса на вземане на публични решения, осигуряващ 

институционализирана защита на разнообразните социални интереси в 

модерната демократична, правова и социална държава. 
6. Предложенията и сигналите на гражданите – ефективна 

правна форма за въздействие върху публичната власт, Годишник на СУБ 

„Наука, образование, изкуство”, Том 7, 2013 

Предложенията, сигналите и жалбите се разглеждат като важна част от 
правния статус на човека и гражданина във развитите демократични и правови 

държави и по своята същност винаги въздейства върху дейността на 
държавните административни органи. С помощта на предложенията и 

сигналите гражданите и техните организации могат да оказват въздействие на 
административните органи при приемането на техните управленски решения. 

Посредством този институт се удовлетворяват различни взаимосвързани 

интереси на гражданите, каквито например са: интереси за защита на 



нарушени права и свободи, свободно изразяване на мнение, както и взимане 
на участие в управлението на държавата. 

7. Институт заявлений, жалоб и предложений в Болгарии и 

Российской Федерации, Українсько грецький міжнародний науковий 

юридичний журнал «Порівняльно правові дослідження», 2013, № 1–2 

Статията е публикувана на руски език. В статията се прави сравнителен 

анализ на института на предложенията и сигналите в България и Русия. 

Акцентът се поставя на видовете заявления, които гражданите могат да 
отправят до държавните органи за защита на техните права и законни 

интереси. С упражняване на правото си да подават жалби, предложения и 

сигнали гражданите от една страна сигнализирайки за недостатъците в 

работата на държавните органи, организации и длъжностни лица участват в 

решаването на обществените проблеми, а в същото време те удовлетворяват и 

собствените си интереси и права. Именно поради това разглеждането на всяка 
жалба, предложение или сигнал има не само индивидуален характер, но и 

държавно значение. 
8. Конституционные и международно-правовые основы 

института предложений и сигналов, ПОРІВНЯЛЬНЕ 

ПРАВОЗНАВСТВО, сучасний стан і перспективи розвитку, Збірник 

наукових праць, Львів–Київ, 2012 

Правото на гражданите на контрол върху дейността на администрацията 
е особено актуален, тъй като много често държавните и общинските 
служители превръщат служебното си положение в средство за упражняване на 
лична власт, а в някои случаи и за незаконно забогатяване. Освен това 
гражданският контрол върху държавната администрация е важен фактор за 
изграждането и развитието на активно гражданско общество и утвърждаване 
на правовата държава. Посредством предвидените от законна средства за 



контрол върху администрацията, отделният гражданин е защитен от 
доминиращия авторитет на държавната администрация. Своето правно 

основание институтът на предложенията и сигналите намира в текстовете на 
редица международни актове. Правната уредба на жалбите и петициите на 

гражданите се съдържа на международно ниво във Всеобщата декларация за 
правата на човека и Конвенцията за защита правата на човека и основните 

свободи. Друг международен акт е Хартата на основните права, според която 

всеки гражданин на Европейския съюз, както и всяко физическо или 

юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения 

му акт в държава-членка, има право да отправя петиции до Европейския 

парламент. 
9. Омбудсманът по правата на децата, механизъм за защита на 

непълнолетните, 2012 г., СУБ, Годишник, Том 6, Част 1, Благоевград 

В статията се разглеждат същностните характеристики на институцията 
омбудсман за защита правата на децата. Съществуването на тази институция 

се обуславя от факта, че приоритет на всяка правова и демократична държава 
трябва да бъде защитата на правата и интересите на непълнолетните и 

малолетните граждани. От направеното изследване е направен изводът, че е 
необходимо да се създаде специализиран омбудсман по правата на децата в 

България, тъй като за тяхната защита и обезпечаване на техните права е 
необходим независим механизъм, който да ги защитава от експлоатация, 

жестоко отношение и равнодушие от страна на обществото, особено що се 
отнася до децата без родители. Въвеждането на институцията омбудсман по 

правата на децата следва да бъде извършено след обстойно проучване на 
чуждия опит, на основата на закон, с който да се урежда правното положение, 
реда за назначаване, правомощията и задълженията му. 



10.  Правно-историческо развитие на институцията омбудсман, 

Човекът и историята, Методологически, методически и историографски 

аспекти, 2009г., Благоевград 

В статията се разглежда историческото развитие на институцията 
омбудсман от нейното възникване, разпространие в страните по света до наши 

дни. Направен е анализ на същностните характеристики на институцията, като 

се проследява и нейното развитие и усъвършенстване. Историческите 
предпоставки за възникването на институцията, несъмнено са оказали влияние 
при определяне на нейната същност и правомощия. Въз основа на 
сравнителния анализ са направени обосновани изводи за необходимостта от 
въвеждането на институцията в нашата страна.  

11.  Сравнителен анализ на институцията омбудсман като 
защитник на юридическите лица, 2008г., Научни известия г. ІV, кн. 1, 

ПИФ, Благоевград 

В статията се прави сравнителен анализ на институцията омбудсман 

като защитник на гражданите и юридическите лица. На основата на анализа е 
направено предложение за промяна на чл. 24 от закона за омбудсмана, като 

към субектите имащи право да сезират омбудсмана, се добавят и 

юридическите лица и неперсонифицираните образувания. По този начин ще се 
спази принципът на равнопоставеност на всички субекти пред закона. 

 

Доклади: 

1. New moments when conducting competitions for civil servants, 

International Scientific Conference, “Topical Problems of Modern Science”, 

June 16,2017, Warsaw, Poland  

В доклада се прави съпоставка на конкурсната процедура за назначаване 
на държавна служба съгласно сега действащата нормативна уредба и нейните 



промени свързани с въвеждането на централизиран и децентрализиран етап на 
конкурса, които влизат в сила от януари 2018г. Новата нормативна уредба при 

провеждането на конкурси за назначаване на държавна служба е насочена към 

създаване на условия за подобряване на обективността и качеството на 
подбора, тъй като подборът на лицата е и един от най-съществените проблеми 

на държавната служба. 
2. Ombudsman - the guarantor of human rights in prisons and 

specialized homes for accommodation of foreigners, “Oxford University Press”, 

Oxford, United Kingdom, Volume XV, 2016  

В доклада се разглеждат основните функции на омбудсмана като 

защитник на човешките права в затворите и специализираните домове за 
настаняване на чужденци. С присъединяването си към Факултативния 

протокол към Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, 

нечовешко или унизително отнасяне или наказание Република България пое 
ангажимента да създаде независим орган, който да извършва постоянен 

мониторинг на местата, в които лица са ограничени в свободата си. Функцията 
на Национален превантивен механизъм беше делегирана на омбудсмана. С 

поемането на функциите на Национален превантивен механизъм омбудсманът 
осъществява непрекъснат мониторинг върху местата в които е ограничено 

правото на свободно придвижване: затвори, затворнически общежития, 

арести, психиатрични болници и отделения, домове за деца и възрастни с 
увреждания, домове за деца, лишени от родителски грижи и др. Националният 
превантивен механизъм отбелязва наличието на известен прогрес по 

отношение на защитата на правата на човека в местата за лишаване от свобода. 
3. Forms of Citizen Participation in Local Self-Government, 

“Cambridge University Press”, United Kingdom, Cambridge, Volume VI, 2016 



В доклада се разглеждат начините и формите за участие на гражданите 
в местното самоуправление. Предмет на изследване са основните нормативни 

актове, които регламентират участието на гражданите в местното 

самоуправление. Участието на гражданите се разглежда като необходим 

елемент от местното самоуправление и гаранция за устойчиво държавно 

управление. Развитието на гражданското общество е тясно свързано с 
разширяването на възможността гражданите пряко да участват в управлението 

на държавата и в обществените процеси. Участието на гражданите в местното 

самоуправление и като цяло в управлението на държавата се отнася към 

основополагащите права на гражданите. Това право се отнася към техните 
политически права и непосредствено и реално изразява народния суверенитет 
и демократизма на властта. 

4. Key aspects of civil control over administration, International 

Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, № 4 (8), Vol. 4, 

April 2016  

В доклада се прави опит да се представят основните аспекти на 
гражданския контрол. Гражданският контрол е необходим компонент на всяка 

демократична държава. Той е важна форма на участие на гражданите в 

управлението на държавата и общините, проява на активната роля на 
гражданите при оценяването дейността на администрацията. Гражданският 
контрол се основава на гражданското начало, което от своя страна е важен 

фактор за изграждането и функционирането на българското общество като 

европейско.  

Акцентът е поставен върху правото на гражданите да оспорват 
административни актове по съдебен и административен ред и предложенията 



и сигналите като сновни форми за осъществяване на граждански контрол 

върху администрацията. 

5. Предложенията и сигналите като форма за гражданско 
участие, Научна конференция с международно участие, „Знанието – 

традиции, иновации, перспективи”, Том ІІ, Бургас, 2013 

В доклада се разглежда правния институт на предложенията и сигналите 

като форма за гражданско участие в управлението на държавата. Основно 

право на гражданите във всяка демократична и правова държава е правото на 
добра администрация и добро управление. Направен е анализ на 
международните актове, в които е регламентирано правото на гражданите да 
участват в управлението на държавата. Въз основа на направения анализ се 
прави изводът, че предложенията и сигналите са средство за комуникация 

между държавата и гражданите като с тяхна помощ гражданите оказват 
въздействие върху управленските решения, участват в процеса на тяхното 

приемане и по този начин участват в управлението на държавата. 

6. Петициите подавани до Европейския парламент – механизъм 

за защита правата на гражданите, Международна научна конференция, 

“Eвропа на две скорости - възможно ли е ?”, Благоевград, 2012  

В доклада се прави сравнителен анализ на правото на гражданите да 
подават петиции до Европейския парламент. Правото на гражданите да 
подават петиции е едно от основните им конституционни права. Петициите 
изразяват волята на гражданите, те са израз на гражданското съзнание и 

показател за настроенията и исканията на избирателите, както и своеобразен 

механизъм за оказване на влияние върху управляващите. Чрез петициите 
Европейският парламент насочва вниманието си към всяко нарушаване на 
правата на европейските граждани от страна на държава-членка, местни 



власти или друга институция и в този смисъл те са механизъм за защита 
правата на гражданите. Правото на петиции е проява на участие на гражданите 
в управлението, т.е. те са механизъм за оказване на влияние върху 

управляващите. Това право може да бъде използвано за задействане на всички 

контролни механизми за осигуряване на законосъобразно и правилно 

функционираща администрация. 

7. Правото на защита в административно-наказателното 

производство, Юбилейна научна конференция с международно участие, 
„Традиции, посоки, предизвикателства”, ПУ „Паисий Хилендарски”, 19-

21 октомври, гр. Смолян, Том І, 2012 

Правото на защита е основно субективно конституционно право на 
всеки един гражданин. Правото на защита на лицето е диспозитивно право. 

Закрепено в Конституцията и законите на страната, правото на защита е 
основно право на гражданите на Република България Гражданите и 

юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса  
(чл.56, чл. 122 от Конституцията на РБ). Обвиняемият има право на защита, 

като му се предоставят всички процесуални средства, необходими за защита 
на неговите права и законни интереси (чл.15 от Наказателно-процесуален 

кодекс). Субсидиарно тази разпоредба може да се приложи и по отношение на 

лицето извършило административно нарушение. Правото на защита има 
особено голямо значение в отношенията между държавата и гражданите 
свързани с налагането на наказания или административноправни санкции. Въз 
основа на направеното изследване процесуалните възможности, с които 

разполага лицето извършило административно нарушение за да защити своите 
права, условно са класифицирани в няколко групи. 

 



Учебни пособия: 

1. Чешмеджиева, М., Административно право в схеми и 

определения Обща част, Учебно пособие, Изд. „Фенея“, София, 2011., 

Второ прер. и доп. издание, Изд. „Пропелер“, София, 2015г. 
В учебното пособие в нагледна форма са представени основни 

положения от съдържанието на едноименната дисциплина Административно 

право. То е съобразено с последните изменения в административното 

законодателство. Информацията, съдържаща се в схеми и определения е 
предназначена да ориентира читателя в основните категории на 
Административното право - обща част и преди всичко да подпомогне 
самостоятелната подготовка на студентите.  

Материалът изложен в книгата има за цел по един по различен и 

нетрадиционен начин да онагледи и затвърди теоретичните знания придобити 

чрез тяхното изучаване. Учебното пособие е полезно за всички студенти 

обучаващи се по специалностите Право, Публична администрация, 

Международни отношения и политически науки като то може да представлява 
интерес и за практикуващите юристи, служителите работещи в 

администрацията и др. 

2. Чешмеджиева, М., Административен процес в схеми и 

определения, тестове и казуси, Учебнн пособие, Изд. „Фенея“, София, 

2012г. 
В учебното пособие са разработени основните въпроси включени в 

учебната дисциплина Административен процес, която заема важно място в 

подготовката на студентите от специалностите Право и Публична 

администрация. В учебното пособие в нагледна форма са представени 

основните положения, които са включени в съдържанието на учебния курс. 



Целта на учебното пособие е да се подпомогнат студетите при тяхната 
самостоятелна подготовка.  

В пособието са включени примерни тестове и казуси, с решаването на 
които студентите ще приложат и на практика теоретичните си знания. В 

пособието са включени и образци на различни видове административни 

актове, наказателно постановление, жалби, заявления и възражения. 

3. Дюлгерова, Ан., В. Александрова, М. Чешмеджиева, Казуси по 
публичноправни науки, Сборник, Изд. „Нова звезда”, София, 2014г. 

Целта на сборникa е да помогне на студентите-юристи за подготовката 

им за явяване на държавния изпит по публичноправни науки, на различни 

видове състезания за решаване на казуси по публичноправни науки, както и да 
им дадe една начална основа за бъдещата им практика.  

Сборникът е систематизиран в два раздела, като в първия са включени 

32 казуса по Административно право и административен процес, а във втория 

30 казуса по Финансово и данъчно право. След всеки от казусите са посочени 

отговори на въпросите и нормативната уредба, която следва да се ползва при 

решаването на казуса.  
Сборникът може да се ползва и за подготовка за практическия изпит за 

адвокати и административни съдии. Сборникът може да се ползва и за 
семинарните упражнения по административно право и административен 

процес и финансово и данъчно право в юридическите факултети. 

4. Александрова, В., А. Методиева, М. Чешмеджиева, Общинско 
право в схеми и определения /тестове и казуси/, Изд. „Нова звезда”, 

София, 2013г., Дюлгерова, А., В. Александрова, М. Чешмеджиева, 

Общинско право в схеми и определения /тестове и казуси/ второ 

преработено и допълнено издание, Изд. „Нова звезда”, София, 2016г. 



Общинското право /Местното самоуправление/ заема важно място в 

подготовката на студентите, обучаващи се по специалностите Право, 

Публична администрация и политически науки. В учебното пособие в 

нагледна форма са представени основни въпроси на местното самоуправление. 
То е съобразено с последните изменения в законодателството.  

Информацията, съдържаща се в схеми и определения е предназначена да 
ориентира читателя в основните категории на Общинското право и преди 

всичко да подпомогне самостоятелната подготовка на студентите.  
Учебното пособие е разработено в три основни раздела: Раздел І 

Административно-териториално устройство на Република България, Раздел ІІ 
Органи на местно самоуправление и местна администрация и Раздел ІІІ 
Общински бюджет и финанси. За подпомагане на самостоятелната работа на 
студентите в учебното пособие са включени и тестове и казуси. 

5. Кресналийска, Г., М. Чешмеджиева, Основи на публичната 
администрация, Изд. „Пропелер”, София, 2014г.  

Основи на публичната администрация заема важно място в подготовката 
на студентите, обучаващи се по специалност „Публична администрация”.  

В книгата в нагледна форма са представени основни въпроси на 
публичната администрация, което спомага за по-лесното им усвояване от 
обучаващите се студенти. В учебното пособие са включени въпросите 
изучавани в учебната дисциплина „Основи на публичната администрация“. 

Основното предназначение на учебното пособие е да подпомогне студентите 
от специалност „Публична администрация“ при тяхната самостоятелна 

подготовка.  
Книгата е полезна за всички студенти, обучаващи се по специалностите 

Публична администрация  и политически науки, като тя може да представлява 



интерес и за  служителите,  работещи в администрацията. Книгата е съобразена 
с последните изменения в законодателството към м. август 2014г. 

6. Чешмеджиева, М., В. Василев, В. Голева, Г. Кресналийска, 

Терминологичен речник по публичноправни науки и управление на 
публичната дейност, Учебно пособие, Изд. „Фенея“, София, 2011г. 

Книгата е разработена като един нетрадиционен терминологичен 

речник, съдържащ над 1000 понятия и определения. Основната цел е да се 
подпомогнат студентите от специалност Публична администрация в 

подготовката им за семестриалните и държавните изпити.  

Систематично изложеният материал онагледява и затвърждава 
придобитите теоретични знания. 

Речникът е съобразен с българското законодателство, като за голяма 

част от термините са дадени легалните определения. Терминологичният 
речник може да бъде полезен и да представлява интерес и за практикуващите 
юристи и служителите работещи в администрацията. 

 


