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УТВЪРДИЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(МАРИЯ ТОДОРОВА)

КОНСПЕКТ
ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБEН ПОМОЩНИК

І ЧАСТ
1. Субекти на административното право. Административноправен статус на
физическите и юридическите лица.
2. Органи на изпълнителната власт. Понятие и видове.
3. Централни и териториални органи на изпълнителната власт.
4. Администрация на изпълнителната власт.
5. Държавна служба. Понятие. Статут на държавния служител.
6. Възникване, изменение и прекратяване на служебните правоотношения.
7. Понятие за местно самоуправление. Правна характеристика на общината.
8. Правен статут на общинския съвет. Актове. Правно положение на
общинския съвет.
9. Правен статут на кметовете и общинската администрация.
10. Административни актове на изпълнителните органи. Правна характеристика.
Действие.
11. Видове административни актове на изпълнителните органи.
12. Предпоставки за законосъобразност на административните актове.
13. Нищожност и унищожаемост на административните актове.
14. Принудителни административни мерки. Понятие. Видове.
ІІ ЧАСТ
1. Административен процес – понятие и същност.
2. Субекти, страни и участници в административния процес. Представителство.
3. Производство по издаване на индивидуални административни актове.
4. Производство по издаване на общи административни и подзаконови
нормативни актове.
5. Оспорване на административните актове по административен ред.
6. Възобновяване на производствата по издаване на административни актове.
7. Производства пред съд. Подведомственост. Подсъдност.
8. Оспорване на индивидуалните административни актове пред първата
инстанция. Основания и срокове за оспорване. Право на оспорване.

9. Оспорване на общи административни и подзаконови нормативни актове пред
първа инстанция. Основания и срокове за оспорване. Право на оспорване.
10. Проверка за редовност и допустимост на жалбата и протеста. Действия на
съда.
11. Предмет на съдебната проверка. Съдържание на съдебното решение.
12. Правомощия на съда при прогласяване на нищожност и отмяна на
административния акт.
13. Производства за обезщетения за вреди, причинени на граждани или
юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на
административни органи и длъжностни лица. Отговорност на държавата и
общините за вреди.
14. Касационно производство. Обжалване на определенията и разпорежданията.
15. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.
ІІІ ЧАСТ
1. Административни нарушения. Административно-наказателно отговорни
лица.
2. Административни наказания. Определяне на административните наказания.
3. Образуване
на
административно-наказателно
производство.
Административно-наказващи органи.
4. Производство по налагане на административните наказания.
5. Обжалване на наказателните постановления. Влизане в сила на наказателните
постановления.
6. Възобновяване на административно-наказателните производства.

Благоевград, 27.02.2014 г.

