
 

ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК 
:  

  
 AD 

 ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО “ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ” 
  държавна изпитна комисия 

 

Част І 

1. Законодателна власт. Народно събрание.  

2. Закони – понятие и видове. Законодателен процес. 

3. Президент на Република България – избори, характеристика на институцията. 

4. Конституционен съд – организация, правомощия. 

5. Административно-териториално устройство на Република България.  

6. Местно самоуправление и местна администрация. 

7. Държавна служба – принципи. Условия за заемане на държавна служба. 

8. Държавни служители. Видове. Права и задължения. 

9. Източници на административното право. Административнопроцесуален кодекс. 

10. Административна правосубектност. Видове. Субекти в административните 
отношения. 

11. Административноправен статут на гражданите. Актове за гражданско състояние. 
Видове административни актове. 

12. Административна /изпълнителна/ дейност. Форми на административната дейност. 
Административни актове. 

13. Условия за редовно действие на административните актове. Законосъобразност и 
правилност /целесъобразност/. Изисквания за законосъобразност. 

14. Оспорване на индивидуални административни актове по административен ред. 

15. Оспорване на индивидуални административни актове пред съд 

16. Административни нарушения. Производство по установяване на административни 
нарушения. 

17. Административни наказания. Производство по налагане на административни 
наказания. Оспорване на наказателните постановления. 

18. Правен режим на държавната и общинската собственост. 

19. Престъпления против финансовата и данъчна система. 

20. Документни престъпления. 

21. Престъпления по служба. 
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Част ІІ 

1. Демокрацията като форма на управление. Същност и подходи. 

2. Политическите партии и демокрацията. Видове партийни системи. 

3. Властта в обществото. Субектът и обектът на властта. Природата на подчинението. 

4. Държава. Форми на държавно устройство и управление. 

5. Правовата и социалната държава. 

6. Избори и избирателни системи 

7. Българското гражданство и съвременната му уредба. 

8. Министерски съвет. Образуване. Правомощия. Актове. 

9. Административен апарат. Държавни административни органи – видове. 

10. Държавни административни органи – компетентност. Делегиране на правомощия. 

11. Оперативна самостоятелност и обвързана компетентност в административната 
дейност. 

12. Международни организации. Видове. Основни функции.  

13. Европейският съюз и европейската интеграция. 

14. Европейски структурни фондове. Програми на ЕС. 

15. Конвенция на Съвета на Европа за защита на правата на човека и основните 
свободи. Европейски съд по правата на човека – обща характеристика. 

16. Основни тенденции във външната политика на Република България. 

17. Участие на Република България в международни организации. 

18. Балканската политика на Република България. 

19. Гражданско общество – възникване и структури. Организации с нестопанска цел. 

20. Организационни теории /школи/ на “затворения” организационен модел. 

21. Организационни теории /школи/ на “отворения” организационен модел. 

22. Йерархия, субординация и координация. Централизация и децентрализация. 

23. Решението като избор. Определяне и оценяване на вариантите на решение. 
Възможни грешки при вземане на решения. 

24. Колегиалност и единоначалие като методи в администрацията. Колегиални и 
еднолични органи. 
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