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СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ Д-Р НАДЕЖДА ЙОНКОВА 

С КРАТКО РЕЗЮМЕ 

№  ЗАГЛАВИЕ ISBN/ISSN РЕЗЮМЕ 

1´ 

 

 

Областният управител, 

Монография, 

 

София, 2013, 

ИДП-БАН, 

 

ISBN 978-954-9583-29-8 

 

Проблематиката, свързана с института на областния 

управител има не само чисто юридически, но също така и 

исторически, политологични, правно-социологически, 

икономически и др. аспекти. Сам по себе си проблемът за ролята 

на областния управител в процеса на упражняване на държавната 

власт не е нов, но придобива особена актуалност на фона на 

динамичните процеси на европейската глобална стратегия и 

търсенето или преоткриването на адекватни модели за 

активизиране на гражданското общество и засилване на  реалното 

участие на гражданите в осъществяването на държавната  власт. 

Твърде силно нараства необходимостта от прецизно и пълно 

изясняване на ролята на областния управител в контекста на 

продължаващия повече от деситилетие дебат за създаването на 

второ ниво на самоуправление, както и с оглед на периодично 

подновяваните и пораждащи множество въпроси спорове относно 

необходимостта от този държавен орган в правната система на Р. 

България. 

Един от сравнително слабо изследваните в правната теория 

въпроси е този за правно-социологическите параметри на 

института на областния управител. Именно на изясняването на 

този проблем от гледна точка на социологията на правото е 

посветено настоящото изследване, което изискваше да бъдат 

маркирани няколко основни изходни постановки, около които да се 

съсредоточат както теоретичният анализ, така и интерпретацията 

на  емпиричния материал по разглежданата тема. 

На първо място това е проблемът за историческите корени и 

социалните характеристики на областния управител като 

административен орган и на областта като административно-
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териториална единица в устройството и организацията на 

българската държава. Този проблем е изследван и анализиран в 

първа глава „Исторически корени на институцията областен 

управител и на областта». 

На второ място е изследван проблемът за функциите на 

областния управител и специфичните особености на ролята на този 

държавен орган в реализиране на регионална политика, на която е 

посветена четвъртата глава „Ролята на областния управител за 

реализиране на регионална политика. регионално развитие“. 

На трето място е изследван проблемът за правно-

социологическите параметри и емпиричните характеристики на 

функциите на областния управител в процеса на 

децентрализацията, представен в пета глава „Областният управител 

в процеса на децентрализация. перспективи за изграждане на второ 

ниво на самоуправление“. 

В дискурса на изложението е отделено специално внимание и 

на административно-териториалното устройство и по конкретно - 

на областта като административно-териториална единица, 

доклокото това е от значение за установяване на условията, в които 

функционира институтът на областният управител (втора глава 

„Област“). 

Представен е и класически правен анализ на статута и 

правомощията на изследваният държавен орган, който е 

представен в глава трета „Областният управител в правната 

система на Република България“. 

В настоящото изследване е приложен интердисциплинарен 

подход, който позволи да се излезе извън рамките на юридическия 

позитивизъм, а поставените проблеми да се разгледат и анализират 

в техния социален контекст и по този начин да се улесни 

очертаването на определени прогностични тенденции в развитието 

на тази важна институция, каквато е институцията на областния 

управител. 

Чрез прилагането на специфичния за социологията на 

правото научно-методологичен инструментариум в настоящото 
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изследване, посветено най-вече на децентрализацията и 

въвеждането на второто ниво на самоуправление, стана възможно 

констатирането и разкриването на редица “скрити” проблеми, 

които трудно могат да бъдат установени, ако се остане в рамките 

на традиционния юридически подход 

2. 

 

 

Социология на пола, 

Учебно помагало, 

 

Университетско издателство 

"Неофит Рилски", 2012 

Благоевград, 

 

Автори: 

Ивета Якова/1глава/, 

Надежда Йонкова /втора 

глава/ 

 

Рецензенти: доц. д-р Мария 

Серафимова 

проф. д-р Стефка Наумова 

 

ISBN 

978-954-680-817-2 

 

Настоящият труд е първият опит за систематизирано 

представяне на проблематиката от социологическа и правно-

социологическа гледна точка, като се следва и нейното историческо 

развитие. 

Втора глава „Равни възможности на мъжете и жените 

(правно-социологически аспекти на джендър проблематиката) 

с. 175-284. 

В тази глава се проследява на възникването и формирането 

на третият джендър в различните общества. Разглеждат се 

социлогическите и психологическите измерения на джендър 

стереотипите. Прави се преглед на джендър политиките (gender 

mainstreaming). Разгледани са Европейските и националните  

политики по равнопоставеност, както и националния 

институционален механизъм. Направен е обзор на основните 

стратегически документи. Специално внимание е отделено на 

европейската стратегия за равенство между жените и мъжете 2010-

2015 г. и на  Националната стратегия за насърчаване на 

равнопоставеността на половете (2009- 2015 г). Изяснява се 

същността и ролята на джендър бюджетирането. Направен обзор на 

нормативната уредба относима към въпросите на равенството на 

половете, като са разгледани конвенции и протоколи на ООН, 

Актове ЕС и Съвета на Европа и Българско законодателство. 

Отделено е внимание на синхронизацията на националното 

законодателство с европейското. 

В приложенията са включени два речника. Първият е 

английско-руско-български терминологичен речник, преведени са 

избрани термини от Словарь гендерных терминов, а вторият  
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съдържа английското и българското наименование на най-често 

употребяваните термини в ЕС с кратка дефиниция.   

 

3. 

 

 

Държавният служител 

отвъд маската, 

Научен доклад 

В: Авторитет, достойнство и 

маска – съвременният 

прочит на Иван Хаджийски, 

Сборник, Община Троян, 

ИИОЗ-БАН, ИСЦС „Иван 

Хаджийски“, Троян, 2013, 

стр. 142-152,  

ISBN 978-954-8465-85-4 

 

В доклада се разглеждат правно регламентираните функции 

на държавните служители и тяхната социална (специфична ролева) 

функция в съвременното общество. Обръща се внимание на 

мотивационно насилие (vis compulsive) като фактор за 

девиационния риск в държавната администрация и влиянието му в 

процеса на вземане на решения при определянето на изпълнители на 

обществени поръчки. Проблемите се разглеждат през призмата на 

произведението на И. Хаджийски  „Авторитет, достойнство и 

маска”, като се прилага специфичния инсрументариум на 

социологията на правото. 

4. 

 

 

Когато патологията се 

превърне в норма 

статия 

В: Списание „Социология и 

икономика“, 

№ 1, 2012, с. 90-97, 

ISSN 1314-3603 

 

Статията е посветена на „Примирението” като форма на 

социална девиация. Тезата е изведена посредством прилагане на 

специфичния за социологията на правото инструментариум. 

Анализът на конкретни казуси отразяващи патологията на 

институциите и примиренческото отношение на обществото към тях 

са емпириката, която служи за извеждане на теоретичната 

постановка.  

В  контекста на изложението са разгледани резултати от 

проведено ЕПСИ за правното съзнание на държавните служители в 

България, както и мотивационно насилие (vis compulsive) като 

неотчетен фактор при оценката на девиационния риск в държавната 

администрация, разглежда се текст от Закона за отбраната и 

въоражените сили, който разрешава подаръци на определена 

категория служители. 
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5. 

 

Научно-практическа 

конфернеция „Пряката 

демокрация – 

конституционноправни и 

правно-социологически 

аспекти” 

/научно съобщение/, 

Списание „Правна мисъл” 

кн.1/2014, с.106, 

(ISSN 1310-7348) 

 

В научното съобщение се представя информация за 

проведена в Института за държавата и правото към БАН научно-

практическа конференция на тема: „Пряката демокрация – 

конституционноправни и правно-социологически аспекти”. Прави 

се кратък обзор на представените от проф. Ст. Наумова и проф. Е. 

Друмева пленарни доклади по двете основни направления на 

конференцията, както и на докладите на останалите участници. 

6. 

Под печат 

 

Прякото участие на 

гражданите в местното 

самуправление в Р. 

България 

В: Сборник „Пряката 

демокрация – 

конституционноправни и 

правно-социологически 

аспекти” 

ИДП-БАН, 

Под печат 

 

Докладът е основан на  емпирика, представени са данни от 

правно-социологическо изследване. Освен предвидените в 

ЗПУГДВМС форми (местен референдум, общо събрание на 

населението и гражданска инициатива) са очертани и други правни 

възможности на гражданите активно да участват в решаването на 

съществена част от обществените дела чрез публично (обществено) 

обсъждане, предвидени в  Закона за общинския дълг, Закона за 

общинските бюджети /в сила до 01.01.2014г/, Закона за публичните 

финанси /в сила от 01.01.2014 г/, Закона за устройство на 

територията и др. 

 

7. 

 

 

Публичноправни аспекти 

на управление на 

средствата от ЕС, 

В: Европейското бъдеще на 

България, Правни аспекти, 

Сборник Издателски 

комплекс -УНСС, София, 

2013, стр.257-260, ISBN 978-

954-644-434-9 

 

 

В доклада се разглежда действащата правна уредба свързана 

с управлението на средствата от ЕС, предоставяни по оперативните 

програми, коментират се възможни проблеми при възлагането на 

обществени поръчки в рамките на финансирани със средства от ЕС 

проекти, трудностите при оспорването на решенията на 

управляващите органи или техни експерти, както и необходимостта 

от въвеждането на единни правила, които да обобщят разпръснатата 

в множество подзаконови нормативни актове уредба. 
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8. 

 

 

Предизвикателства пред 

българското 

административно право в 

контекста на 

европеизацията и Договора 

от Лисабон, 

 

В:  Сб. с докл. от Междунар. 

научно-практическа 

конференция „Право, 

управление и медии през 21 

век”, Благоевград, 2012, 

ISBN 978-954-680-810-3 

 

В статията се прави кратък преглед на някои специфични 

предизвикателства пред българското административно право в 

контекста на членството на Република България в ЕС. Разглежда се 

понятието “европеизация”. Поставя се акцент върху необходимостта 

от дефинирането и анализирането в рамките на националното 

административно право на услугите от общ икономически интерес 

(УОИИ). Разглеждат се понятията “Публични услуги”, “Услуги от 

общ интерес” и “Услуги от общ икономически интерес” и 

възприетите за тях определения на европейско ниво, както и 

понятието “Обществени услуги” в националното законодателство. 

Обосновава се необходимостта от дефинирането на понятията 

“публичночастно партньорство”в контекста на предоставянето на 

обществени услуги. 

 

9. 

Под печат 

 

Необходимост от 

въвеждане на 

интердисциплинарни 

модули в обучението по 

публичноправни науки в 

контекста на 

европеизацията, 

 

В: сб. с докл. Междунар. 

научна конференция 

„Националното юридическо 

образование в контекста на 

правото на Европейския 

съюз”, ВСУ „Черноризец 

Храбър”, Варна, 2012 

(приета за печат) 

 

 

Докладът е посветен на дебата за необходимостта от 

реформиране на юридическото образование в България и в много от 

старите държави-членки на ЕС (Италия, Франция, Германия, 

Белгия, Нидерландия и др), както и в Русия.  

Разглеждат становища и практики на френските и руските 

юристи за преодоляване на юридическия позитивизъм, коментира се 

мястото и ролята на правото на ЕС в учебното съдържание и 

приемането на сравнителния подход в обучението по право. 

Прави се предложение за въвеждане интердиспиплинарни 

модули в българското юридическо образование, както и за 

отстраняването на някои пропуски в учебните планове на 

юридическите факултети. 
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10. 

 

 

Проф. Д-р Стефка Нумова, 

гл. Ас. Д-р Надежда Йонкова 

Сборник Методология за 

събиране и анализиране на 

информация в областта на 

полтиките по интеграция на 

имигранти и пилотен анализ, 

КЗД, София, 2013, стр. 227  

 

Методология за събиране и анализиране на информация в областта 

на полтиките по интеграция на имигранти /с 7-142/ 

Методологията е разработена от авторски колектив: проф. д-р 

Стефка Наумова и гл. ас. д-р Надежда Йонкова в изпълнение на 

проект „Хармония в различията“, Договор № BG EIF 2011/01-04.05 

от 01 април 2013 г., изпълняван от Комисия за защита от 

дискриминация. 

Методологията за цел да обезпечи процеса на реализиране на 

полтиките по интеграция на имигранти с качествена и достоверна 

информация и обективни анализи, които от своя страна са 

предпоставка за достоверен мониторинг и планиране на политики за 

следваш период.  

Включва: дефиниции, преглед на законодателството, методи за 

събиране на информация относно политиките по интеграция на 

имигранти и методи за анализ на политиките по интеграция на 

имигранти. 

 

Анализ на политиките по интеграция на имигранти в Република 

България. /143-222/ 

  /в съавторство Наумова, С., Надежда Йонкова и колектив от КЗД/ 

В съотнетствие с определените общи европейски ,,показатели“ в 

четирите области от значение за интеграцията: заетост, образование, 

социално приобщаване и активно гражданско участие , настоящият 

пилотен анализ си постави за цел да изследва именно политиките в 

цитираните приоритетни области. 

Раздел първи представя резултатите получени чрез прилагане на 

методите: използване на административни данни, използване на 

вторични данни, изучаване на документи, анализ на съдържанието, 

анализ на юридически документи и анализ на юридическата 

практика. 

Раздел втори представя получените и анализирани резултати на 

политиката по интеграция на граждани от трети страни чрез 

прилагането на метода фокус групи в сферата на заетостта, 



8 

образованието и местно самоуправление. 

В Раздел трети са представени резултатите от прилагането на 

метода на анкетирането за установяване на нагласите на 

приемащото общество и готовността за толерантно и 

недискриминационно отношение спрямо гражданите на трети 

страни. 

 




