АВТОРСКА СПРАВКА
за приносния характер на трудовете
на Мария Гавраилова Славова, доцент по административно право и
административен процес, д-р по право, в Юридическия факултет на
СУ ”Св. Кл. Охридски”
I.
Нeпосредствена практическа стойност и принос към
прилагането на правни актове в областта на контрола върху бизнеса,
дейността на органите на местното самоуправление и местната
администрация, принципите на предприемачеството и управлението на
малките и средните предприятия в страната, според правото на
Европейския съюз, имат:
 Славова. М., М. Марев. Арбитраж при административни спорове.
„Съвременно право”, бр. 3, .2006.
 Славова. М., Проверка от органите на общината в сферата на
търговията. Раздел V. В: Помощ! Проверяват ме! С., Изд.
„РААБЕ”, 2006. Славова, М., Правна рамка на СГО и
ограничения при работата на НПО, Наръчник Материали за
европейското и местно право за НПО, Търговско-промишлена
палата Търговище, С., 2009
 Славова, М., Справочник на основни нормативни актове за
дейността на НПО, Наръчник Материали за европейското и
местно право за НПО, Търговско-промишлена палата Търговище,
С., 2009
 Славова, М., Публично-частното партньорство в България.
Аутсорсинг на услуги. Наръчник Материали по публично-частни
партньорства и аутсорсинг, Търговско-промишлена палата
Търговище, С., 2009
 Славова, М., Форми на реализиране на публично-частните
партньорства. Ползи от ПЧП, Наръчник Материали по публичночастни партньорства и аутсорсинг, Търговско-промишлена
палата Търговище, С., 2009
II. Теоретична и практическа стойност имат поредицата от студиии
статии, посветени на реформата в съдебната власт, на видовете
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административни актове и контрола върху тях, както и двете найнови монографии, както следва:
 Славова, М., Ив. Георгиев, В. Петров. За реформата на
съдебната власт. Възможна ли е тук и сега? – Публични
политики. Bg, Vol. 2 (2011), № 3, р. 122-133.
http://ejpp.eu/index.php/ejpp/index .
 Славова. М., В. Петров. Административно наказание по
административнонаказателен кодекс или наказание по
Наказателния кодекс? Алтернативен поглед към бъдещата
уредба на административното наказване. В Сборник 20 години
Съвременно право, СИБИ, 2011.
 Славова, М., Интернационализация на местното управление.
В: Юбилеен сборник „Развитие на правото в глобализиращия
се свят“, по случай 100-годишнината от рождението на акад.
Любен Василев и проф. д.ю.н. Живко Сталев, и 90годишншната от рождението на проф. д.ю.н Витали Таджер.
ФЕНЕЯ, С., 2013, с. 169-176
 Славова, М., В. Петров. 100 години административно
правосъдие в България. Минало, настояще и бъдеще. В:
Правно-исторически проучвания. 2012, Година I, кн. 1,
Сборник от научна конференция „Историко-юридическите
дисциплини в условията на преход, интеграция и
глобализация. Проблеми на мотодологията, изследванията и
преподаването»., Благоевград, 2012, , с. 88.
 Maria Slavova. The Local Government Perspectives in Bulgaria.
In: Management, Consulting and Organizational Development, S.,
2013, 1-2, p. 78-92.
 Славова. М., В. Петров. Оспорването на административните
актове по административен ред. Съвременно право, бр. 5,
2010, с. 7-36
 Славова, М., В. Петров. Административно наказване по
административнонаказателен кодекс или наказване по
Наказателния кодекс? Алтернативен поглед към бъдещата
уредба на административното наказване. Съвременното право
– проблеми и тенденции. Сборник от Национална научнопрактическа конференция по случай 20-годишнината на
списание „Съвременно право “. С., Сиби, 2011, с. 423-445
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 Славова, М., В. Петров. Нормативните административни
актове по АПК. С., Административно правосъдие, 2012, бр.
2, с. 7- 45.
 Славова, М., В. Петров. Към предстоящата реформа на
административното наказване. Размисли de lege ferenda.
Административно правосъдие, 2012, бр. 5, с. 7- 42.
 Славова. М., В. Петров. Административнопроцесуалният
кодекс. Критичен преглед на практиката по приложението и
предложения за усъвършенстване на уредбата. ФЕНЕЯ, С.,
2014, 387 с.
 Славова, М, Българският омбудсман. Административноправни
въпроси. Издателство на СУ ”Св. Кл. Охридски”, С., 2014, 159
с.
III. Собствен приносен характер имат изследванията на
административните нарушения и административните наказания, с
оглед на изготвянето на Кодекс на административното наказване.
Следва да се отчете новаторския подход към материята, който почива
на богат сравнителноправен и историкоправен анализ в областта. Две
от представените студии показват този алтернативен поглед към
бъдещата уредба на административното наказване:

 Славова, М., В. Петров. Административно наказване по
административнонаказателен кодекс или наказване по
Наказателния кодекс? Алтернативен поглед към бъдещата
уредба на административното наказване. Съвременното право
– проблеми и тенденции. Сборник от Национална научнопрактическа конференция по случай 20-годишнината на
списание „Съвременно право “. С., Сиби, 2011, с. 423-445
 Славова, М., В. Петров. Към предстоящата реформа на
административното наказване. Размисли de lege ferenda.
Административно правосъдие, 2012, бр. 5, с. 7- 42.
IV. Изготвените в съавторство с докторантите Деяна Марчева и
Васил Петров студии и монография са част от процеса на
обучението им.

3

V. Представените за участние в конкурса за професор трудове
съдържат множество предложения за усъвършенстване на
законодателството в областта на административното правораздаване
и дейността на омбудсмана. По мнението на председателя на
Върховния административен съд, изразено в увода на изследването
„Славова. М., В. Петров. Административнопроцесуалният кодекс.
Критичен преглед на практиката по приложението и предложения за
усъвършенстване на уредбата. ФЕНЕЯ, С., 2014, 387 с.”:
„Кoментарът на Административнопроцесуалния кодекс е
изключително необходим и за образованието по право, както във
висшите училища, така и в Института по правосъдие към
Министерството на правосъдието, като предпоставка за изграждане
на високо правно съзнание и възпитаване в уважение към
изпълнителната власт, държавната и местната администрация в
страната и в европейското обединение. Изследването на практиката
по приложението на Административнопроцесуалния кодекс от
представители на академичната колегия се приема като израз на
признание от страна на практикуващите юристи за нелеката задача
да се защитават правата и интересите на гражданите и техните
организации в съвременния противоречив свят. Бих искал да вярвам,
че примерът на авторите на първото изследване на практиката по
приложението на Административнопроцесуалния кодекс ще бъде
призив към академичната колегия за превръщането му в традиция, в
името на доброто административно правосъдие в съвременна
България, в годината на неговото столетие.„
VI. Приносен характер има и участието в проекта на Юридическия
факултет на СУ ”Св. Кл. Охридски” по усъвършенстването на
юридическото образование чрез публикация в on–line списанието
„Legal Education”.
VII. Представените трудове съдържат и критичен преглед на
законодателството, посветено на:
-

публично-частното партньорство;
обществените поръчки;
държавната служба;
местната власт;
борбата с корупцията и юридическото образование.
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Критичният преглед е в унисон с процесите на усъвършенстване на
правната уредба и има приносен храктер по отношение на дейността на
законодателната и изпълнителната власт.

20 март, 2014 г.
София
Подпис:
/М.Славова/
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