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КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ 

НА МАГИСТРАТИ ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ 

 

 

1. Основни права на човека. Правна защита.  

2. Законодателна дейност – същност и процедури. Актове на народното 

събрание.  

3. Президент. Избор. Правомощия и актове.  

4. Съдебна власт. Конституционни принципи на организация и дейност. 

Органи на съдебната власт.  

5. Конституционен съд – образуване, правомощия, производство и актове.  

6. Субекти на административното право. Административноправен статус 

на физическите и юридическите лица.  

7. Органи на изпълнителната власт. Понятие и видове.  

8. Централни и териториални органи на изпълнителната власт.  

9. Администрация на изпълнителната власт.  

10. Държавна служба. Понятие. Статут на държавния служител.  

11. Възникване, изменение и прекратяване на служебните 

правоотношения.  

12. Административно-териториално устройство на Република България.  

13. Понятие за местно самоуправление. Правна характеристика на 

общината.  

14. Правен статут на общинския съвет. Актове. Правно положение на 

общинския съвет.  

15. Правен статут на кметовете и общинската администрация.  

16. Административни актове на изпълнителните органи. Правна 

характеристика, Действие.  

17. Видове административни актове на изпълнителните органи.  

18. Предпоставки за законосъобразност на административните актове  

19.  Нищожност и унищожаемост на административните актове.  



20. Принудителни административни мерки. Понятие. Видове. Правни 

средства за обезпечаване на законността им.  

21. Административен контрол, произтичащ от вътрешноустройствено 

йерархическо положение на органите. Специализиран административен 

контрол.  

22. Правна същност на административния процес. Принципи на 

административния процес.  

23. Субекти, страни и участници в административния процес. 

Представителство.  

24. Производство по издаване на административни актове.  

25. Оспорване на административните актове по административен ред.  

26. Възобновяване на производствата по издаване на административни 

актове.  

27. Предложения и сигнали до административни органи и органи, които 

осъществяват публичноправни функции.  

28. Производства пред съд. Подведомственост. Подсъдност. Призоваване 

и съобщения. Разноски.  

29. Оспорване на административни актове пред първата инстанция.  

30. Производства за обезщетения за вреди, причинени на граждани или 

юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на 

административни органи и длъжностни лица. Отговорност на държавата и 

общините за вреди.  

31. Касационно производство. Обжалване на определенията и 

разпорежданията.  

32. Отмяна на влезли в сила съдебни актове.  

33. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на 

администрацията.  

34. Тълкувателна дейност на Върховния административен съд.  

35. Изпълнение на административните актове и съдебните решения.  

36. Административни нарушения. Административно-наказателно отговорни 

лица.  

37. Административни наказания. Определяне на административните 

наказания.  



38. Образуване на административнонаказателно производство. 

Административнонаказващи органи.  

39. Производство по налагане на административните наказания.  

40. Обжалване на наказтелните постановления. Влизане в сила на 

наказателните постановления.  

41. Възобновяване на административнонаказателните производства.  

42. Изпълнение на наказателните постановления и решения на съда. 

 


