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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код : LAW 1157
2. Наименование на учебната дисциплина: Административно право и процес
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц.д-р Марчо Марков, ас.д-р Даниела Михалева
9. Резултати от обучението: целта на обучението по учебната дисциплана е да се даде на
студентите завършени знания относно правните основи за структуриране и функциониране на
изпълнителната власт, както и относно правилата за изпълнение и реализация на
административноправните норми в различните сфери на обществения живот. На тази основа
те ще могат да разбират и работят с нормативните актове, а това ще ги улесни при решаване
на конкретни практически казуси.
10. Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Конктитуционно право
12. Съдържание на курса: Учебната дисциплина “Административно право и процес” включва
придобиването на знания за държавната администрация, държавното управление и
реализацията на правоприлагащата функция на държавата, държавниия служител, дейността
относно актовете, както и практическото приложение на правните норми.
13. Препоръчителна или задължителна литература:

Лазаров, К. Административно право. 2 изд. С., 2010.
• Лазаров, К., Ив.Тодоров. Административен процес. 2 изд. С., 2010.
• Балабанова, Хр. Административно право и административен процес. 2 прераб. и доп.

изд. С., 2009.
• Нови моменти в Административния процес според АПК. Авт. колектив. С., 2007.
• Димитров Д., Административно правораздаване, С., 1995;
• Къндева, Ем. Публична администрация. 3 изд. 2009.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Дисциплината се преподава
под формата на лекции. Предвидени са и посещания в кметства, областни управи и
административен съд.
15. Методи за оценка и критерии: "А" "ОТЛИЧЕН" - студентът показва всестранни и
задълбочени знания; "В " "МН. ДОБЪР " - студентът има пълни и задълбочени познания; "С "
"ДОБЪР"'-отговорът съдържа основна информация, но с леко нарушен баланс при
представянето й; "D" "или "Е" "СРЕДЕН" - студентът отговаря по същността на въпросите с
известни затруднения; "FX" или "F" "СЛАБ" - студентът няма необходимите знания.
16. Език на преподаване: български


