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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината изучава основни раздели от административната материална и 

процесуална науки. Административноправният процес е изключително важна част на 

административното право като клон на правото. Материалното административно право се 

реализира чрез административния процес. Дисциплината e интердисциплинарна и въпросите, 

които се разглеждат спадат към различни сфери – юридически, управленски, административни, 

организационни. Тя въвежда изучаването и анализирането на основните положения, понятия и 

принципи на системата от производства, чрез които органите в държавната администрация 

осъществяват своите функции. Акцентът се поставя върху тази част от Административния процес, 

която разглежда процесуалните правоотношения, развиващи се пред администрацията – 

административните процедури. Дисциплината се преподава в непосредствена връзка с 

публичноправните науки, като конституционно право, административно право и административен 

процес, публична администрация. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания относно същността на 

административния процес, формирането на понятията от неговата правна характеристика и 

изясняването на принципите и процедурите при неговото прилагане в практиката. Дисциплината 

формира знания за това как функционира изпълнителната власт и административните органи, 

каква е нормативната основа на техните организация и правомощия, какво е съдържанието и 

структурата на системата от административнопроцесуални правни норми, как тези норми се 

прилагат на практика. 

Студентите трябва:  

- да се запознаят с теоретичните концепции, нормативните принципи и понятия, използвани при 

създаването на различните административни процедури; 

- да изградят познания за ролята и механизма на административнопроцесуалните норми в 

регулиране на отношенията между държавните органи и между държавните органи и гражданите и 

организациите; 

- да получат знания за функциониране на държавния административен апарат; производствата и 

процесуалните правоотношения между участниците в безспорния административен процес; 

- да усвоят разбирането, че административното право и процес не са само система от формални 

правила, процедури и ограничения, а набор от възможности и инструменти, които се ползват за 

постигане на творчески цели в обществото. 



ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е с важно практическо значение за тези, които работят или ще работят в 

държавната и общинската администрации. Обогатяващо за дисциплината е да се чете след 

дисциплините „Конституционно право”  и „Административно право и процес”. 

 
 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 

л с у общ л с у общ 

Данъчна  администрация 
- магистри 

Задължителна 8     30 10  40 

Митническо разузнаване 
и разследване - магистри 

Задължителна 8     30 10  40 

Държавна и местна 
администрация 

Задължителна 5     25   25 

 

 

 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 
Тема 1. Понятие за административна процедура.  

Административен процес в широк и тесен смисъл. Административен процес, развиващ се пред 
администрацията. Белези на административните процедури. 
 
Тема 2. Основни принципи на административния процес. 

Понятие за основни принципи. Класификации на принципите. 
 
Тема 3. Субекти на безспорния административен процес. 

Субекти, страни и участници. 

Тема 4. Доказване, доказателства и доказателствени средства. 

Проблемът за доказването. Нормативна уредба на доказателствата и доказателствените средства 

в АПК. 

Тема 5. Споразумението в административния процес. 
Понятие. Производство по сключване на споразумение. Пороци на споразумението. 
Действителност. Изменение, прекратяване или разваляне. 
 
Тема 6. Производство по издаване на индивидуални  и общи административни актове. 

Понятие за административен акт. Инициатива за започване на производството. Служебното 
начало. Срокове. Уведомяване на заинтересованите лица. Предварително изпълнение. 
 
Тема 7. Производство по издаване на нормативни административни актове. 
Същност на нормативните административни актове. Видове. Компетентност за издаване на 
нормативни административни актове. Прилагане на разпоредбите на Закона за нормативните 
актове. 
 
Тема 8. Възобновяване на производства по издаване на административни актове. 
Възможността органите на администрацията да преразглеждат своите решения. Основания и 
инициатива за възобновяването. Ролята на „стабилния” административен акт. 
 
Тема 9. Предложения и сигнали. 
Гражданският контрол над администрацията. Организация на работата с предложенията и 
сигналите. Необжалваемост. Изпълнение на решенията по предложенията и сигналите.  
 
Тема 10. Производство по изпълнение на административните актове и на решенията по 
административни дела. 
Форми на изпълнение. Контрол върху изпълнението. 
 



Тема 11. Предмет, метод, източници и правоотношения в административнонаказателния 
процес. 
Специфики на административното наказване. Принципи. Участници, страни и представителство. 
Доказване, доказателства и доказателствени средства. 
 
Тема 12. Производство по установяване на административните нарушения. 
Същност и правно значение на съставения акт. Условия за редовност на акта. Случаи на 
образуване на административнонаказателно производство без съставяне на акт за 
административно нарушение. 
 
Тема 13. Производство по налагане на административни наказания. 
Видове наказания. Компетентност на наказващия орган. Произнасяне по административно-
наказателната преписка. Правомощието по чл. 53, ал. 2 ЗАНН. Правна същност на наказателното 
постановление. 
 
Тема 14. Прекратяване на административнонаказателното производство от наказващия 
орган. 
Основания за прекратяване. Погасяване на административнонаказателната отговорност. 
Резолюция за прекратяване на административнонаказателното производство. 
 
Тема 15. Производство за изпълнение на наказателните постановления и на решенията на 
съдилищата по ЗАНН. 
Производства за изпълнение на наказанията. Временно задържане в поделенията на МВР. 
Конфискация. 
 
 

КУРСОВА РАБОТА 

Изработване и представяне на модел на административно производство  - компетентни 

органи, инициатива, участници и страни, срокове, доказателства, акт, с който завършва 

производството. 

 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

Семестриалният изпит е писмен и устен (с предварително обявяване на формата на 

изпита), курсов проект или тест. Крайната оценка се формира по следния начин: 70% - оценката от 

семестриалния изпит; 20% - оценката на курсовата задача, 10% - присъствие и участие в клас. 
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ADMINISTRATIVE PROCEDURE LAW 

 

Annotation 

 

The course is covering a basic part of the legal knowledge. It studies the executive power, the 

state and local administration, as well as their acts and actions. Administrative law is viewed as an acting 

system of legal norms, implemented in the area of the executive activities and administrative legal 

relations between the state authorities and the citizens and their organizations. 

 The course is related to administrative procedure law. The course aims at creating theoretical 

knowledge, as well as practical skills in working with the laws and sublaw legislation. 
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1. Понятие за административна процедура. 

2. Основни принципи на административния процес. 

3. Субекти на безспорния административен процес. 

4. Доказване, доказателства и доказателствени средства. 

5. Споразумението в административния процес. 

6. Издаване на индивидуални  и общи административни актове.  

7. Издаване на нормативни административни актове. 

8. Възобновяване на производства по издаване на административни актове. 

9. Предложения и сигнали. 

10. Изпълнение на административните актове и на решенията по административни дела. 

11. Предмет, метод, източници и правоотношения в административно-наказателния 
процес. 

12. Установяване на административни нарушения. 

13. Налагане на административни наказания. 

14. Прекратяване на административно-наказателното производство от наказващия орган. 

15. Изпълнение на наказателните постановления и на решенията на съдилищата по ЗАНН. 
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