
 

 

УТВЪРДЕН С РЕШЕНИЕ НА ПЛЕНУМА НА ВСС ОТ 

11 МАРТ 2021 Г. – ПРОТОКОЛ № 4 

 

 

КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В 

ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ 

 

I. ОБЩА ЧАСТ 

1. Понятие, характеристики и принципи на изпълнителната власт. Форми 

и методи на изпълнителната дейност. 

2. Предмет, система и източници на административното право.  

3. Субекти на административното право и административноправни 

отношения.  Административноправен статут на физическите лица и 

организациите. 

4. Органи на изпълнителната власт – понятие и видове. Централни 

органи на изпълнителната власт и териториални поделения. 

5. Административно-териториално устройство на Република България. 

Компетентност, правомощия и актове на общинските съвети, кметовете и 

областните управители. 

6. Администрация на органите на изпълнителната власт - организация и 

принципи на дейност. Държавна служба. Статут на държавния служител.  

7. Административен акт – понятие, видове и действие. Мълчалив отказ и 

мълчаливо съгласие. Административен договор и споразумение по АПК.  

8. Условия за законосъобразност на административните актове. 

Недействителност на административния акт – понятие и видове. 

9. Способи за обезпечаване на законосъобразност и правилност в 

изпълнителната дейност. Административен контрол – понятие и видове. 

Прокурорски и правораздавателен контрол върху изпълнителната дейност. 

10. Административна принуда – понятие и видове. Принудителни 

административни мерки. 



 

 

11. Административен процес. Субекти, страни и участници в 

административния процес. 

12. Доказателства и доказателствени средства в административния 

процес. 

13. Производство по издаване на индивидуални административен акт. 

14. Производство по издаване на общи и нормативни административни 

актове. 

15. Възобновяване на производства по издаване на административни 

актове. 

16. Оспорване на административните актове по административен ред. 

17. Производства пред съд. Подведомственост. Подсъдност. 

Призоваване и съобщения. Разноски. 

18. Оспорване на индивидуални административни актове пред съд. 

Първоинстанционно производство.  

19. Оспорване на общи и нормативни административни актове. 

Първоинстанционно производство. 

20. 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. Искови производства по ЗОДОВ за направени разноски в 

други административни или съдебни производства. 

21. Произнасяне по искания за възстановяване на срока за касационно 

оспорване, за освобождаване от държавна такса, за предоставяне на правна 

помощ по реда на Закона за правната помощ и по искания по чл.166 и 167 от АПК. 

22. Касационно производство по административни дела. 

23. Производства по частни жалби.  

24. Отмяна на влезли в сила съдебни актове. 

25. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на 

администрацията. 



 

 

26. Изпълнение на административните актове и съдебни решения по 

административни дела. 

27. Административнонаказателна отговорност.Административно 

нарушение. Административно наказание. Административнонаказателно отговорни 

лица. Имуществени санкции на юридически лица. 

28. Образуване на административно-наказателно производство. 

Определяне и налагане на административните наказания. Административно 

наказващ орган.  

29. Обжалване на наказателните постановления. Касационно 

производство.  

30. Влизане в сила на наказателните постановления. Възобновяване на 

административно-наказателните производства. 

 

II. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

31. Установяване на данъчни задължения и задължения за 

задължителните осигурителни вноски. Данъчно-осигурителен контрол. 

32. Прихващане възстановяване и изменение на задълженията за 

данъци и задължителни осигурителни вноски. 

33. Ревизионен акт. Предпоставки за законосъобразност. 

34. Обжалване на ревизионни актове и актове на органите по приходите 

по административен ред. Съдебно обжалване. 

35. Производства по създаване, одобряване и изменение на 

устройствените планове. Съдебен контрол. 

36. Производства по разрешаване на строителството. Съдебен контрол. 

37. Недопускане и отстраняване на незаконно строителство. Съдебен 

контрол. 

38. Създаване и поддържане на кадастрални карти и регистри. Поправка 

на грешки и непълноти в кадастъра. Съдебен контрол. 

39. Административноправен режим на изпълнението на наказанията по 

ЗИНЗС. Съдебен контрол. Искови производства по ЗИНЗС. 



 

 

40. Административноправен режим в областта на енергетиката. Съдебен 

контрол. 

41. Административноправен режим на държавната и общинската 

собственост. Обекти, управление и отчуждителни процедури. Съдебен контрол. 

42. Административноправни режими по ЗУБ и ЗЧРБ. Съдебен контрол. 

43. Административноправен режим на защитата на конкуренцията. 

Съдебен контрол. 

44. Изборен процес. Съдебно оспорване на актовете на избирателните 

комисии. 

45. Административноправен режим на държавното подпомагане на 

земеделските производители. Съдебен контрол. 

46. Административноправен режим на защитата от дискриминация. 

Съдебен контрол. 

47. Административноправен режим на достъпа до обществена 

информация. Съдебен контрол. 

48. Възникване, прекратяване и изменение на служебно 

правоотношение. Дисциплинарни производства по ЗДсЛ, ЗМВР и ЗОВСРБ. 

Съдебен контрол. 

49. Административноправен режим за защита на личните данни. Съдебен 

контрол. 

50. Административноправен режим на образованието. Съдебен контрол. 

51. Административноправен режим на социалното осигуряване. Съдебен 

контрол. 

52. Административноправен режим на социално подпомагане. Съдебен 

контрол. 

53. Административноправен режим на здравеопазването. Съдебен 

контрол. 

54. Административноправен режим на опазването на околната среда. 

Съдебен контрол. 



 

 

55. Управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. Процедура по оценяване, подбор и класиране на 

проектни предложения. Съдебен контрол. 

56. Налагане на финансови корекции по ЗУСЕСИФ. Съдебен контрол. 

57. Административноправен режим на защитата на потребителите. 

Съдебни производства. 

58. Административноправен режим на защитата на интелектуалната 

собственост по Закон за марките и географските означения, Закон за патентите, 

Закон за промишления дизайн и Закон за авторското право и сродните му права. 

Съдебен контрол. 

59. Налагане на принудителни административни мерки по ЗДвП. Съдебен 

контрол. 

60. Обжалване на наказателни постановления и електронни фишове по 

ЗДвП. 

 


