ВЪПРОСНИК
По Административно право и административен процес за
Специалност „Право“ и Национална сигурност“- редовно обучение

I .Административно право-обща част

1.Административното право в правната система на Р България.Предмет и
система .Отграничаване от други правни отрасли. Значение на
административното право.
2.Понятие за държавно управление.Държавно управление във
функционален аспект.
3.държавно управление в организационен аспект.
4.Източници на административното право.
5.Административно-правни норми-понятие,видове,структура,действие.
6.Административно-правни отношения-понятие,видове, структура.
Отграничаване от други видове правни отношения.
7.Субекти на административното право.Понятие,видове.
8.Административно-правен статут на физическите лица.Гражданско
състояние на лицата.Административно-правен статут на чужденците.
9.Административно-правен статут на организациите на гражданитепонятие,видове.
Публични
организацииучреждения,
фондове.Политически партии.
10.Органи на изпълнителната власт-понятие ,видове.
11.Централни
органи
на
изпълнителната
власт-конституиране,
правомощия ,актове, прекратяване на правомощията.
12.Административно-териториално деление на страната.Местни органи на
изпълнителната власт-конституиране, правомощия, актове ,прекратяване
на правомощия.

13.Държавна
задължения.

служба.Държавни

служители-понятие,видове,права
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14.Форми и методи на изпълнителната дейност.
15.Обвързана компетентност
изпълнителната власт.
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самостоятелност

в

16.Административен акт-понятие.
17.Видове
административни
договор по АПК.

актове.Споразумение,административен

18.Действие на административните актове.
19.Административна
принуда
административни мерки.

–понятие

,видове.

Принудителни

20.Административно-наказателна
отговорност-понятие,видове.
Отграничаване от други юридически отговорности. Субекти на
административно-наказателната отговорност.
21.Административно нарушение-понятие.
22.Административно наказание-понятие,видове.Административно-правни
санкции спрямо юридически лица.
23.Условия за законосъобразност на административните актовепостановка на въпроса,компетентност на автора,законосъобразност по
същество, спазване на форма,процесуални правила и съответствие с целта
на закона.
24.Недействителност на административните актове.
25.Способи за обезпечаване на законосъобразно и правилно действаща
администрация-понятие,видове контрол
26.Административно-правни задължения.Понятие, изпълнение.
27.Отговорност на държавата и общините за вреди причинени на граждани
от незаконосъобразни актове и действия на администрацията.

II . Административен процес

28.Административен процес-понятие.
29.Административно-правни процесуални норми-понятие, структура,
видове.Административно-правни процесуални
отношения-понятие
,видове.
30.Източници на административния процес.
31.Принципи на административния процес.
32.Административно-процесуална правосубектност .Субекти, страни и
участници в процеса. Право на жалба-свойства, елементи на жалбата.
33.Производства пред съд по АПК. Родова и местна подсъдност .Спорове
за подсъдност. Съобщения и призоваване.
34.Оспорване
на
индивидуални
административен ред.

административни

актове

по

35.Възобновяване на административното производство по чл.99 от АПК.
36.Оспорване на административните актове пред първа съдебна инстанция.
37.Касационно производство по АПК.
38.Обжалване на определения и разпореждания на съда по АПК.
39.Отмяна на влезли в сила съдебни актове по административни
дела.Отмяна по искане на 3-то лице.
40.Защита срещу
администрацията.
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действия
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41.Изпълнение на административни актове и съдебни решения по АПК.
42.Данъчен процес по ДОПК.
43.Производство по установяване на административни нарушения.
44.Производство по налагане на административни наказания.
45.Оспорване на наказателни постановления пред съд.
46.Извънредни способи за контрол по административно-наказателни дела.

47.Изпълнение на наказателните постановления и съдебни решения по
административно-наказателни дела.
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