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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината изучава основен раздел на правната и административноправната система в 

държавата. Определянето на същността на административно-наказателния процес, формирането на 

понятията от неговата правна характеристика и изясняването на принципите и процедурите при 

неговото прилагане в практиката е и продължава да бъде една от най-сложните задачи пред 

административноправната теория и наука.  

Административно-наказателния процес е изключително важна част на административното 

право като клон правото. Материалното административно право се реализира чрез административния 

процес. Административнопроцесуалните норми уреждат реда за осъществяване на материалното 

административно право, начина на поведение и действие на административните органи, начина на 

изпълнение на материалноправните норми, формите и процедурите за защита на правата на 

гражданите и организации от неправилни и незаконосъобразни действия на държавната 

администрация. Административният процес е регламентираният правен инструмент за реализиране 

на административното материално право. 

“Административно-наказателния процес” като университетска дисциплина се изучава 

самостоятелно в отделен курс след дисциплината “административно право и процес”. Материята в 

двете дисциплини е тясно свързана, но обемът на съдържанието и обществената и правна значимост 

на административно-наказателния процес налагат обособяването му в отделна учебна дисциплина. 

Законът за административните нарушения и наказания е основен законов източник за 

административното процесуално право. Той основно определя структурата и съдържанието на 

дисциплината “Административно-наказателен процес”. В дисциплината важно място е отделено на 

административното правосъдие, като основна форма на правен контрол върху администрацията, 

която гарантира защитата на субективните права и законни интереси на гражданите, юридическите 

лица и държавата. Сравнителноправното изследване е представено чрез подбрани теми от 

административното правосъдие в други държави и е предназначено да изостри интересът на 

студентите към значението, мястото и развитието на административното правосъдие у нас и по света.  

Преподаването на дисциплината следва правилото “не е важно да кажеш, трябва и да 

покажеш”. Еднаква важност се отдава на теорията, законодателството и практиката. Системата и 

методите на дисциплината “Административно-наказателен процес” имат за цел да изградят 

студентите като бъдещи практикуващи юристи и административисти, активно въвлечени в 

изучаваната материя, а не пасивни възприематели на учебна информация.  

 

 



ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания за това как функционират 

административно-наказателните 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 в административно-

наказателния процес; 

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 административно-наказателния процес; 

да изградят знания и умения за отстояване и защита на правата и законните интереси на гражданите и 

организациите. 

 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е основна част от административноправната теория. Трябва да се чете след 

дисциплините “Конституционно право” и “Административно право и процес”. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

Тема 1. Понятие за административно-наказателен процес. 

Тема 2. Нормативна основа на административно-наказателния процес. Закон за административните 

нарушения и наказания (ЗАНН) – обща характеристика 

Тема 3. Субекти, участници и страни в административно-наказателния процес 

Тема 4. Административни нарушения и административни наказания 

Тема 5. Производство по установяване на административните нарушения. 

Тема 6. Производство по налагане на административните наказания. 

Тема 7. Оспорване на наказателните постановления пред съд.  

Тема 8. Касационно производство по административнонаказателни дела. 

Тема 9. Възобновяване на административнонаказателни производства. 

Тема 10. Изпълнение на наказателните постановления и решения на съдилищата по ЗАНН. 

 

 



КУРСОВА ЗАДАЧА 

Две форми на курсова задача:  

1/ Писмен отговор на зададен казус в областта на административния процес. 

2/ Реферат /разширен конспект/ на научна статия в областта на административното 

процесуално право. 

 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

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

изпита) в редовната сесия и писмен в поправителната сесия.  
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1. Понятие за административно-наказателен процес. 

2. Нормативна основа на административно-наказателния процес. Закон за административните 

нарушения и наказания (ЗАНН) – обща характеристика 

3. Субекти, участници и страни в административно-наказателния процес 

4. Административни нарушения и административни наказания 

5. Производство по установяване на административните нарушения. 

6. Производство по налагане на административните наказания. 

7. Оспорване на наказателните постановления пред съд.  

8. Касационно производство по административно-наказателни дела. 

9. Възобновяване на административно-наказателни производства. 

10. Изпълнение на наказателните постановления и решения на съдилищата по ЗАНН. 
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