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Въпросник 

 

 по административно право  и административен процес 

                                                   

         за кандидат -  докторанти и кандидат асистенти -2017 г 

 

Административно право – обща част 

 

1. Понятие за държавно управление-( изпълнителна дейност). 

2. Предмет, система и източници на административното право. 

3. Административни норми и административни правоотношения. 

4. Административноправен  статут на физическите лица и организациите. 

5. Държавна служба. 

6.Понятие за административен акт, действие. 

7. Условия за редовно действие на административните актове. 

8. Недействителност на административните актове. 

9 .Изпълнение на административни задължения 

10. Способи за осигуряване законосъобразност и правилност в актовете и действията на 

административните органи- обща постановка. 

11. Административен контрол- понятие, видове. 

12. Надзор върху администрацията от съдебната система. 

13. Административна принуда- понятие, видове. 

14. Административнонаказателна отговорност. 

15. Отговорност на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове и 

действия на администрацията. 

 

Административно право- специална част 

 

1.Административноправен режим на земята. 

2. Административноправен режим на защита на природата. 

3. Административноправен режим на изобретателската дейност. 

4. Управление на образованието. 

5.Управление на териториално-селищното устройство. 

6. Управление в областта на отбраната. 

7. Управление в областта на обществения ред. 

8. Управление на правораздаването. 

 

Административен процес        

 

1.Понятие за административен  процес. 

2.Субекти, страни и участници в административния процес. 

3.Доказване,доказателства и доказателствени средства в административния процес. 

4.Издаване на индивидуални административни актове. Издаване на общи и нормативни 

административни актове. 

5. Оспорване на административните актове по административен ред. 

6.Възобновяване на производства по издаване  на административни актове. 

7. Производства по предложенията и сигналите. 

8. Оспорване на административните актове пред първа съдебна инстанция. Оспорване 

на основата на специална клауза. 

9. Касационно производство. 
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10. Отмяна на влезли в сила съдебни актове. 

11.Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. 

12.Изпълнение на административните актове  и съдебните решения. 

13.Производство по установяване на административните нарушения и налагане на  

административните наказания. 

14. Оспорване на наказателните постановления. Касационно производство. 

15.Възобновяване  на административнонаказателните  производства. Изпълнение на 

наказателните постановления на съдилищата  по административнонаказателни дела. 

 

                    

                                              Л  и  т  е  р  а  т  у  р  а  

 

по   административно  право и административен  процес 

за кандидат- докторанти и  кандидат асистенти  

 

 

 1. Учебници. 

 

- Ив. Дерменджиев, Д. Костов, Д. Хрусанов, Административно право  на 

РБългария- обща част,С., „Сиби”, 2001 г. 

- К.Лазаров,Административно право, С., „Фенея”,2000г 

- Д.Димитров , Административно право – обща част „Сиби”, 1993 г. 

- Г.Бребан,Французское административное право „Прогрес”, 1988 г. 

- А.П.Альохин, Ю.М.Козлов, Административное  право. Российской федерации, 

М., . „Теис”,1995 г. 

- Ж.Ведел, Административное право Франции, М. Прогрес”, 1973 г. 

- Д.Костов, Д.Хрусанов, Административен процес на РБългария, С., „ 

Сиби”, 2001 г. 

- К. Лазаров , Административен процес, С., „Фенея, 2001 г. 

 

     2. Монографии. 

 

 -П.Стайнов, Административно правосъдие,С. Стопанско  развитие, 1936 г. 

 -Ив.Дерменджиев, проблеми на административното правораздаване.,с., Наука и 

изкуство, 1976 г. 

  - Ив. Дерменджиев, Административни нарушения и наказания, С., „Наука и 

изкуство”, 1981 г. 

  -Ив. Дерменджиев, Административният акт, С.,НИ, 1985 г. 

  - К. Лазаров, Принудителни административни мерки, С. НИ, 198. 

`-Е.Къндева-Спиридонова,Оперативна самостоятелност, административна 

дейност, С.,БАН, 1988. 

 -Д. Димитров , Административно правораздаване, С., Сиби 1995 г. 

 - Ал. Воденичаров , Местното управление във Франция, ЮУ Неофит Рилски, 

Благоевград. 

 - Д. Костов , Държавна служба, „Сиби”, 2001 г. 

 - Д.Хрусанов, Оспорване на административни актове,С „Сиби”,2002 г. 

  - Цв. Сивков, Административно наказване, С. , София- Р, 1998 г. 

  - Е. Къндева , Б.Йорданов, Правен режим на държавната служба, С., Сиела 2002 

г. 
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   -Е. Къндева  Записки по Административно правосъдие. Изд. Фенея, 2002 

г.,2002 г. 

   -Проф.  Д. Хрусанов , проф. Д. Костов,проф. Емилия Къндева,проф. Кино 

Лазаров, Нови моменти в административния процес според АПК. Тематичен коментар. 

С,” Сиела”, 2007 г. 

   -М. Славова , Принципи на административното право, Сиби С,2002 г. 

 

 

 

 


