Рецензия
В учебното пособие Общинско право в схеми и определения /тестове и
казуси/, 2013, съставено от авторски колектив, в нагледна форма са представени
основни въпроси на местното самоуправление и тяхната нормативна уредба.
Текстовете са съобразени с измененията в законодателството към датата на издаването
на учебното пособие.
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. В кратък, синтезиран вид, са
представени и определенията за основните понятия, използвани в този правен отрасъл.
Материалът, изложен в книгата, според авторите му, има за цел по един поразличен и нетрадиционен начин да онагледи и затвърди теоретичните знания на
студентите, придобити чрез изучаването на учебната дисциплина Общинско право.
Полезни в този смисъл са включените казуси за решаване и теста за проверка на
усвоените знания. За студентите е особено полезно, че са посочени и отговорите на
казусите и теста, което ще им позволи да извършат и самооценка на знанията си.
Учебното пособие ще е от полза за всички студенти, обучаващи се в
специалностите Право, Публична администрация и Политически науки, като то може
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да представлява интерес и за практикуващите юристи, служителите, работещи в
общинската администрация и др.
гл. ас. д-р Красимир Мутафов
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административен процес. Тя е главен асистент в катедра „Публичноправни науки и
публичен мениджмънт” в Правно-историческия фaкултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”,
преподавател е по дисциплините Административно право и административен процес,
Общинско право и Правен режим на държавната служба. Има издадени монографии
„Институцията омбудсман /сравнителен анализ/”, „Правен режим на предложенията,
сигналите и жалбите”, учебни пособия по „Административно право – обща част в
схеми и определения”, „Административен процес в схеми и определения /тестове и
казуси/”, както и редица други публикации в областта на административното право и
процес, проблемите на държавната администрация и местното самоуправление.
Валентина Александрова е доктор по Финансово право и доцент по Финансово
право в катедра „Публичноправни науки и публичен мениджмънт” в Правноисторическия фaкултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Адвокат в Адвокатска колегия
Благоевград. Преподавател е по дисциплините Финасово право, Данъчно право и
Бюджетно право. Научните й интереси са насочени в областта на бюджетното право,
бюджетния процес, бюджетния контрол и администрирането на бюджетните приходи.
Автор е на монографичен труд „Приходна администрация. Събиране на публичните
държавни вземания“ и съавтор на учебно помагало „Терминологичен речник по
публичноправни науки и управление на публичната дейност“, както и на други
публикации в областта на администрирането на публичните вземания.
Антония Методиева е докторант по административно право и административен
процес в ЮЗУ "Неофит Рилски" и началник-отдел "Правно-нормативно обслужване и
обществени поръчки" в община Благоевград. Теоретичните й изследвания и научните и
интереси са свързани с административните договори, обществените поръчки и
концесиите, като в тези области са и нейните публикации.
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