
Конспект 

за държавен изпит 

по ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

1. Държавна власт. Понятие и обща характеристика, източник и субект; суверенитет – 

понятие и видове. Способи за осъществяване на държавната власт. Форми на пряка 

демокрация.  

2. Форми на държавно управление и държавно устройство. Понятие. Видове.  

3. Държавен орган – понятие, обща характеристика и видове.  

4. Основни права и задължения на гражданина. Механизми за правна защита. 

Омбудсман.  

5. Народно събрание – обща характеристика. Конституиране, организация и ред за 

дейност. Законодателен процес. Парламентарен контрол. Актове на НС.  

6. Президент на РБ – условия и ред за избиране. Несъвместимост. Мандат. 

Вицепрезидент. Политическа отговорност. Правомощия и актове на президента.  

7. Министерски съвет – обща характеристика. Образуване. Прекратяване на 

пълномощията на МС. Служебно правителство. Сфери на дейност на МС. Правни 

актове.  

8. Органи на изпълнителната власт. Понятие. Централни органи на изпълнителната 

власт 

9. Съдебна власт. Същност и предназначение. Органи на съдебната власт. Принципи 

за организация и дейност.  

10. Административно-териториално устройство на Република България. Местно 

самоуправление – понятие и принципи. Органи на местно самоуправление. Местни 

органи на изпълнителната власт.  

11. Държавна служба – понятие и принципи. Правен статут на държавния служител. 

Възникване, изменение и прекратяване на служебните правоотношения между 

държавата и държавния служител. Дисциплинарна отговорност. Дисциплинарни 

нарушения и дисциплинарни наказания. 

12. Административен акт – понятие и видове. Условия за законосъобразност на 

административните актове. Действие на административните актове.  

Недействителност на административните актове.  

13. Способи за осигуряване на правилно и законосъобразно действаща администрация. 

Административен контрол – понятие и видове. 

14. Административна принуда – понятие и видове. Принудителни административни 

мерки.  

15. Административнонаказателна отговорност. Административнонаказателно 

отговорни лица. Административно нарушение. Административно наказание   

16. Производства по издаване на индивидуални, общи и нормативни административни 

актове.  



17. Оспорване на административни актове по административен ред. Оспорване на 

административните актове по съдебен ред пред първа инстанция. Касационно 

производство. 

18. Производство по установяване на административни нарушения и по налагане на 

административни наказания. Правна характеристика. Административнонаказващи 

органи. Наказателно постановление.  

19. Оспорване на наказателните постановления. Касационно производство. Изпълнение 

на административните наказания. 

20. Публична администрация – понятие; специфични определения; разграничение 

между публична и държавна администрация; разграничение между публична и 

бизнес администрация.  

21. Основни аспекти на публичната администрация. Теоретични основи на публичната 

администрация – етапи; административни модели.  

22. Административни организации. Основни положения на организационната теория. 

Организационни модели.  

23. Принципи на организацията и дейността на публичната администрация. Йерархия, 

субординация и координация. Централизация и децентрализация.  

24. Контрол върху и в публичната администрация – понятие и форми. Граждански и 

обществен контрол върху публичната администрация – понятие и механизми за 

осъществяване.  

25. Административна етика. Фактори, влияещи върху административната етика. 

Инфраструктура на административната етика. Елементи на етичната 

инфраструктура.  

26. Финансово управление и контрол в публичния сектор. Вътрешен одит в публичния 

сектор. Системи за финансово управление и контрол в организациите от публичния 

сектор.  

27. Публични финанси. Бюджет. Видове бюджети. Контрол върху изпълнението на 

бюджета.  

28. Държавна и общинска собственост – управление и разпореждане. Публично-частно 

партньорство.  

29. Перспективи на публичната администрация. Преосмисляне на държавната 

администрация, насоки и тенденции. Нов публичен менидьмънт. 

Административна реформа. 
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