
КОНСПЕКТ 
 

ПО „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС” 

за студентите от спец. „Публична администрация“ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО 

 

1. Административното право в правната система на Република България. 

Предмет, метод, система и източници.  

2. Понятие за държавно управление и държавна администрация. Юридическа 

характеристика на изпълнителната власт. 

3. Административноправни норми. Административноправни отношения.  

4. Субекти на административното право. Понятие. Видове. 

5. Органи на изпълнителната власт - понятие, видове. 

6. Държавна служба - понятие. Държавни служители. 

7. Обвързана компетентност и оперативна самостоятелност. 

8. Административен акт - понятие, видове, действие. 

9. Условия за редовно действие на административните актове - обща 

постановка. Законосъобразност и правилност (целесъобразност). 

10. Компетентност на автора на административния акт. 

11. Материална законосъобразност на административния акт 

(законосъобразност по същество). 

12. Спазване на установената форма на административния акт.  

13. Спазване на административнопроизводствените правила. 

14. Съответствие на административния акт с целта на закона. 

15. Недействителност на административните актове. Понятие. Видове.  

16. Способи за обезпечение на законосъобразно и правилно действаща 

администрация - обща характеристика.  

17. Контрол на представителните органи. 

18. Административен контрол. 

19. Правораздавателен надзор върху администрацията. 

20. Прокурорски надзор за законност върху администрацията. 

21. Административна принуда - понятие, видове. Принудителни 

административни мерки. 

22. Административнонаказателна отговорност - понятие, принципи, субекти.  

23. Административно нарушение. Понятие. Отграничаване от други видове 

правонарушения. 

24. Административно наказание - понятие, видове. Административни санкции 

спрямо юридически лица. 

25. Отговорност на държавата и общините за вреди причинени на граждани и 

юридически лица. 
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26. Понятие за административен процес. Структура на административния 

процес. Принципи на административния процес. 

27. Производство по издаване на индивидуални административни  актове по 

АПК.  

28. Оспорване на индивидуални и общи административни актове по 

административен ред по АПК. 

29. Производство по подаване, разглеждане и решаване на сигнали и 

предложения по реда на АПК. 

30. Производства пред съд по АПК - общи разпоредби. Подведомственост. 

Родова и местна подсъдност.  

31. Оспорване на административни актове пред първа съдебна инстанция по 

АПК. 

32. Касационно производство по АПК. 

33. Производства за обезщетения по АПК. 

34. Производство по установяване на административни нарушения. 

35. Производство по налагане на административни наказания. 

36. Оспорване на наказателни постановления и касационно производство по 

ЗАНН. 
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