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Ъ   Ш И  А А А   
 . № 09/22.03.2018 . 

 

КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ 

ПОВИШАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДИЯ" ВЪВ ВЪРХОВНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

 

1. Държавна служба. Статут на държавния служител. Възникване, 

прекратяване, изменение на служебно правоотношение. 

2. Административно-териториално устройство и местно 

самоуправление на Република България. Органи. Актове. Общински 

съвет. Кмет и общинска администрация. 

3. Административни актове. Видове и предпоставки за 

законосъобразност на административния акт. Нищожност и 

унищожаемост. 

4. Принудителни административни мерки. Видове средства за 

обезпечаване законността им. Разграничение от административните 

нарушения.  

5. Административен процес. Субекти, страни и участници в 

административния процес. 

6. Производство по издаване на индивидуални административни 

актове. 

7. Производство по издаване на общи и подзаконови административни 

актове. 

8. Възобновява на производствата по издаване на административни 

актове. Съдебен контрол.  

9. Оспорване на административните актове по административен ред. 
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10.  Оспорване на административните актове по съдебен ред. 

11.  Производства пред съд. Подведомственост. Подсъдност, 

призоваване и съобщения. Разноски. 

12.  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. 

13.  Касационно производство. Обжалване на определенията и 

разпорежданията. 

14.  Отмяна на влезли в сила съдебни актове. Основания за отмяна. 

15.  Защита срещу неоснователните Действия и бездействия на 

администрацията. 

16.  Изпълнение на административните актове и съдебните решения. 

17.  Тълкувателна дейност на Върховния административен съд. 

18.  Административни нарушения. Образуване на административно- 

наказателно-производство. Определяне и налагане на 

административни наказания. Административно наказващ орган. 

Обжалване на наказателните постановления. Влизане в сила на 

наказателните постановления. Възобновяване на 

административно-наказателните производства. 

19.  Особености по издаване и оспорване на актове по Закона за 

устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния 

регистър. 

20.  Издаване и оспорване на административни актове по Кодекса за 

социалното осигуряване. 

21.  Правно естество на актовете, издавани по Закона за съдебната власт. 

Ред за оспорване. 



3 

 

22.  Издаване и оспорване на актовете по Закона за чужденците в 

Република България. 

23.  Издаване и оспорване на актове по Закона за местните данъци и 

такси. 

24.  Издаване и оспорване на актове по Закона за държавната 

собственост и Закона за общинската собственост. 

25.  Издаване и оспорване на актове по Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

26.  Издаване и оспорване на актове по Закона за обществените поръчки. 

27.  Установяване на данъчни задължения и задължения за 

задължителни осигурителни вноски. 

28.  Прихващане, възстановяване и изменения на задължения за данъци 

и задължителни осигурителни вноски. 

29.  Ревизионен акт. Предпоставки за законосъобразност. 

30.  Оспорване на ревизионни актове и актове на органите по приходите. 

31.  Нормативни актове и източници на правото на Европейския 

съюз. 

32. Примат и директен ефект на нормите на правото на Европейския 

съюз. Непосредствена приложимост. 

33. Преюдициално запитване. Предпоставки за допустимост на 

производството. Хипотези на задължителни производство по отправяне на 

преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз. Правен ефект на 

решението на Съда на Европейския съюз. 

 

Към всеки въпрос следва да се познава относимата съдебна практика.  

 

 


