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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 60 

Семинарни упражнения 30 

Практически упражнения (хоспетиране) - 

Обща аудиторна заетост 90 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат - 

Доклад/Презентация 20 

Научно есе - 

Курсов учебен проект 20 

Учебна екскурзия - 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 20 

  

  

   

Обща извънаудиторна заетост 60 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 4 

Кредити извънаудиторна заетост 2 

ОБЩО ЕКСТ 6 

 

 

з 1 1 4 
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№ Формиране на оценката по дисциплината

1
 % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно 

обсъждане на доклади и реферати) 
 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 10 

3.  Демонстрационни занятия  - 

4.  Посещения на обекти - 

5.  Портфолио - 

6.  Тестова проверка 5 

7.  Решаване на казуси 5 

8.  Текуша самостоятелна работа /контролно - 

9.    

10.    

11.    

12.  Изпит 80 

Анотация на учебната дисциплина: 

Дисциплината се изучава в специалност „Право“ от студенти във втори курс. 

Нейната цел е студентите да придобият знания относно функциите на 

изпълнителната власт, формите на нейната дейност и различните видове актове, 

които те издават. Обучаващите се ще се запознаят с възможните пороци на актовете 

и видовете недействителност, до които те водят. Ще придобият общи знания и в 

отделни подотрасли на административното право като достъп до обществена 

информация, устройство на територията, опазване на околната среда, обществени 

поръчки и концесии, енергетика и други. 

 

 

 

 

 

Предварителни изисквания: 

Препоръчително е студентите да имат познания по обща теория на правото, римско 

право и история на българската държава и право. Да могат да ползват правни 

информационни системи. 

 

 

 

 

 

 

Очаквани резултати: 

След успешно полагане на изпита студентите ще имат знания за изпълнителната 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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власт – нейните функции; актовете, които издава както и изискванията за тяхната 

законосъобразност; контролните механизми върху дейността на изпълнителните 

органи; статута на държавните служители; дисциплинарната и административната 

отговорност. Ще имат общи познания за действието на тези актове и ще могат да 

правят преценка за тяхната законосъобразност. 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

 Обща част  

1. Предмет, система, източници на административното 

право 

             2 

2. Изпълнителна власт. Изпълнителна дейност.  2 

3 Административноправни норми и правоотношения 1 

4. Административноправен режим на физическите лица и 

организациите 

2 

5. Органи на изпълнителната власт – понятие и видове 3 

6. Административно-териториално устройство на РБ. 

Местно управление 

1 

7. Администрация – организация и принципи. Държавна 

служба 

2 

8. Форми на изпълнителна дейност 1 

9. Административен акт – понятие и видове 2 

10. Споразумение по чл. 20 от АПК и административен 

договор 

2 

11. Условия за законосъобразност на административните 

актове, споразумението по чл. 20 от АПК и 

административните договори 

3 

12. Недействителност на административните актове, 

споразумението по чл. 20 от АПК и административните 

договори 

2 

13. Действие  и изпълнение на административните актове 2 

14. Способи за обезпечаване на законосъобразност и 

правилност в изпълнителната дейност. Контрол на НС 

1 

15. Административен контрол – понятие и видове. Контрол в 

системата на местното управление и самоуправление. 

3 

16. Правораздавателен надзор върху администрацията 2 

17. Прокурорски надзор върху администрацията 2 

18. Омбудсман 1 

19. Административна принуда 2 

20. Административнонаказателна отговорност – обща 

характеристика. Административнонаказателно отговорни 

лица. 

3 

21. Административно нарушение 2 

22. Административно наказание 2 

23. Отговорност на държавата и общините за вреди от 2 
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незаконосъобразни актове, действия и бездействия на 

административните органи 

 СПЕЦИАЛНА ЧАСТ  

1. Административноправен режим на земята 1 

2. Административноправен режим на защита на природата 1 

3. Административноправен режим на устройство на 

територията 

1 

4. Достъп до обществена информация 1 

5. Управление на образованието 1 

6. Управление на културата, спорта и туризма 1 

7. Административноправен режим на изобретателската 

дейност 

1 

8. Управление на здравеопазването 1 

9. Управление на обществените поръчки, концесиите и 

държавните помощи 

1 

10. Управление на транспорта, пътищата и съобщенията 1 

11. Управление на енергетиката 1 

12. Управление на правораздаването 1 

13. Управление на външните отношения 1 

14. Управление в областта на обществения ред и 

националната сигурност 

1 

15. Управление в областта на отбраната 1 

 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1. Предмет, система и източници на административното право 

2. Изпълнителната власт – характеристика. Понятие за изпълнителна дейност. 

3. Административноправни норми и правоотношения 

4. Административно-правен статут на физическите лица и организациите 

5. Органи на изпълнителната власт – понятие и видове 

6. Централни органи на изпълнителната власт 

7. Административно-териториално устройство на РБ. Местно управление 

8. Териториални органи на изпълнителната власт 

9. Администрация – организация и принципи на действие  

10. Държавен служител – понятие и статут 

11. Форми на изпълнителната дейност 

12. Административен акт – понятие и видове 

13. Административен договор, споразумение по чл. 20 от АПК 

14. Условия за законосъобразност на административните актове, 

административните договори и споразумението по чл. 20 от АПК 

15. Недействителност на административните актове, административните 

договори и споразумението 

16. Действие на административните актове 
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17. Изпълнение на административните актове 

18. Способи за обезпечаване на законосъобразност и правилност в 

изпълнителната дейност. Контрол на НС 

19. Контрол на МС 

20. Централистичен ведомствен контрол 

21. Специализиран административен контрол 

22. Контрол в системата на местното управление и самоуправление 

23. Правораздавателен надзор 

24. Прокурорски надзор 

25. Омбудсман 

26. Административна принуда. Принудителни административни мерки 

27. Административнонаказателна отговорност. Административнонаказателно 

отговорни лица 

28. Административно нарушение 

29. Административно наказание – понятие и видове 

30. Отговорност на държавата и общините за вреди 

 СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

1. Административноправен режим на земята 

2. Административноправен режим на защита на природата 

3. Административноправен режим на устройство на територията 

4. Достъп до обществена информация 

5. Управление на образованието 

6. Управление на културата, спорта и туризма 

7. Административноправен режим на изобретателската дейност 

8. Управление на здравеопазването 

9. Управление на обществените поръчки, концесиите и държавните помощи 

10. Управление на транспорта, пътищата и съобщенията 

11. Управление на енергетиката 

12. Управление на правораздаването 

13. Управление на външните отношения 

14. Управление в областта на обществения ред и националната сигурност 

15. Управление в областта на отбраната 
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