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ва внимание въпросът относно контролът върху актовете издадени на специално нормативно
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Ключови думи: Специално нормативно овластяване, специален закон, общ закон, индивидуални
актове, общи актове, контрол, надзор, оспорване, орган на управление.

CONTROL AND SUPERVISION OF LEGALITY OF ACTS
ISSUED BY VARIOUS AREAS OF GOVERNMENT
Doctoral student Boban Kire Shojkaroski
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Държавно организираното общество, в стремежа си да защити правата на гражданите и да
осъществи оптимално управление на обществените дела, не може да се задоволи единствено с обявяване на принципа на законността и с
прокламиране на основните права и свободи на
гражданите.1 Презумпцията за законност на ак30
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administration in the countries having the status
of a state governed by the rule of law.
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товете и действията на органите на държавно
управление, освен привилегия, която цели да се
постигне обективност, бързина и ефективност в
работата на администрацията, представлява и
възможност за оспорване законосъобразността и
целесъобразността в работата ѝ.

Принципът на Законността, като основен
принцип на административното право и административния процес, трябва да бъде реално и строго прилаган. Изискването за реално спазване на
законността от органите на държавния апарат, поставя въпроса за гаранциите за законност.
Този въпрос се поставя при всички проявления на принципа на законност, както за действията на държавните органи, така за действията
и отношенията на гражданите, които възникват
между двата субекта. Гаранциите за законност
придобиват особено голяма важност в сферата на
държавното управление, тъй като администрацията е в постоянен контакт с гражданите и от нейните действия произтичат редица изменения в
правната сфера на лицата.2
За гражданите реалната държава е изпълнителната власт, тъй като те влизат в контакти с нея
ежедневно и естествено ежедневно са изложени
на въздействие от страна на административните
органи. Фактът, че администрацията може да си
послужи с принудата, дадена ѝ като правомощие
от държавата, може в някои случаи да породи бюрократизъм и корупция, които са често обсъждани проблеми в днешно време.
Административното управление (понякога
още наричано „Общо управление“) се занимава
специално с организацията на администрацията. Тази теория предполага, че администрацията
винаги си е администрация, независимо от това къде функционира (в стопански организации,
държавни структури, обществени организации
или организации в сферата на сигурността и отбраната). Тя се съсредоточава върху откриването
и дефинирането на управленски принципи, т. н.
„принципи на администрацията“, които могат да
бъдат прилагани навсякъде. Веднъж установени,
административните принципи би следвало да работят във всякакъв вид административни структури.3 Експертът от Република България по административно осигуряване в сектора за отбрана
Галин Иванов предлага следната класификация,
състояща се от седем основни принципа на администрацията4:
 Планиране.
 Организиране.
 Управление на хората.
 Ръководство.

 Координация.
 Отчет.
 Финансиране.
За да се осигури правилното функциониране
на системата на държавната администрация, като специализирана институционално структурирана власт на определена територия и спазването на принципа на законността, е създадена цяла
система от гаранции, превенции и мерки, подходящи за приложение в различните случаи. С реализацията на мерките, предвидени в тази система,
се заемат редица държавни органи, структурирани по различен начин, в зависимост от мястото, което заемат в йерархията на държавния апарат и съответно от компетентността /обща или
специална/, която им е предоставена по закон. /
Най-често прилагана от специализирани органи/.
В тази връзка препоръчваме монографията „Държавност и Национална сигурност“ - В.А. Г.С. Раковски-София, 2020 г., стр. 65, Ангелов Г.
Държавното управление се институционализира от структурата на висшите органи на държавната власт. То зависи от установената форма на управление в държавата. Неговите норми,
функциите относно управленската дейност са институционализирани от държавата в лицето на
законодателната власт. Държавното управление
използва механизмите за регулиране на обществените отношения, чрез прилагането им от органите на държавния апарат.
В Република България, така и Северна Македония и Украйна, например като парламентарни
държави се осъществява принципа за Върховенство на Парламента, т.е. върховенство на законодателната власт. Държавното управление се осъществява чрез изпълнение на задачи и функции
на държавата т.е. осъществява практическата работа по управлението на обществото, чрез държавни органи, оформени институционално в Държавен апарат. Този апарат се разглежда в тесен и
широк смисъл от гледна точка на Общата теория
на правото, така както теорията е представена в
монографията „Общотеоретична юриспруденция“ - Илиев Ил. В. - В.А. „Г.С. Раковски“, 2020
г. стр. 229 §3.3. Тази теория разглеждайки общите
характеристики на трите власти според Конституциите на отделните държави, дава ясна представа, че и в трите власти съществуват функции с
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управленски характер, което става причина да се
прилагат механизмите на управлението а и контролирането на тези функции като средство за решаване на възникнали спорове между държавните органи и другите субекти от обществото.
Така разгледан въпросът дава отговор, че на
практика държавните органи от изпълнителната
власт управляват държавата.
Държавните органи, наред със служебните си
функции, извършват и контрол за законност, като
успоредно с това има и органи, специално създадени, единствено и само с цел да следят за спазването принципа на Законността.
Всеки един, по-горестоящ орган в системата на държавно управление е овластен да упражнява контрол на законност върху долустоящите
му. Т.е. подчинените му органи са, като фаза от
управленския цикъл „ръководство, организация
и контрол“5. Разлика може да се открие в компетентността, с която са овластени различните органи, при осъществяването на контролните правомощия, така както е посочено в монографията
„Административен контрол в публичната администрация“, Илиев Ил. В.; Илиева С., издат. „ДиоМира“- София, 2020 стр. 9-24 §1.1. В зависимост
от сферата на дейност, спецификата на обществените отношения, върху които се въздейства, както и проявлението на компетентността по територия, материя или степен в йерархията на органите
на изпълнителната власт.
Докато някои органи притежават компетентност, простираща се единствено върху контрола
за законосъобразност, други могат да контролират и степента на ефективност на административните актове и действия, при това с различни
средства и, съответно - правни последици. Различен може да бъде, също така и обектът на контрола. Контролът може да обхваща всички видове
административни актове и действия на органите
на управление или може да се ограничи само до
индивидуалните административни актове, които,
както в коментираните правни системи, така и в
другите правни системи, независимо от тяхната
видова особеност, са най-подробно регламентирани като обект на контрол.
Контролът на следващо място се специализира в зависимост от системата на органите, които го осъществяват. Органите на местната изпълнителна власт, като преден фронт на държавата6,
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се намират най-близко до гражданите. Те могат най-непосредствено да въздействат за осъществяването на техните права и интереси, но и
най-често да накърняват правата и интересите на
гражданите, в случаи на незаконосъобразни и нецелесъобразни правни решения.
Органите на местната изпълнителна власт
осъществяват непосредствено оперативно управление на всички видове обществени отношения
и създават модел за функциониране на цялата административна система. Макар и на най-ниското
равнище на администрацията, местните органи
събират като във фокус всички проблеми на общественото управление и при законосъобразна,
и правилна управленска практика, са в състояние
да определят най-перспективните тенденции в
развитието на изпълнителната власт.
Дейността на органите на местната администрация е обект на административен контрол
от общинските съвети, както и на йерархичния
принцип, а на контрол за законосъобразност и на
правораздавателен надзор (според Конституцията
чл. 120 на Република България, е институционализирано, че ,,Съдилищата осъществяват контрол
за законност на актовете и действията на административните органи“; в Конституцията на Република Украйна цитираното се прокламира в чл.
125 част 44 по следния начин: ,,С цел защита правата, свободите и интересите на лицата в сферата
на публичните отношения, действа Административния съд“, това се утвърждава и с разпоредбата на чл. 5 от Кодекса за Административно съдопроизводство на Украйна, „Всеки има права да се
обърне към съда, ако орган на власт, с издадения
от него акт е нарушил правата свободите или законните интереси на субектите на правото, а в Северна МАКЕДОНЕЯ, подобен проблем получава
реализация посредством прилагането на разпоредбите на Конституцията /Уставот/ на Република Северна Македония и на основание правната
уредба на Закона за општата управна постъпка и
Законът за управният спор.), както и по съответния предвиден от законите ред пред административните съдилища, както е посочено /за Република България в монографията „Конституционно
право на гражданите по оспорване актовете на
държавно управление“ Илиев Ил. В.; Симеонов.
Т., В.А. „ Г.С. Раковски“ – София - 2020 г. стр. 5164. т. 1.1.2, т. 1.1.3.

Административният контрол, упражняван
върху органите на местната администрация има
широк обхват, съгласно измененията на ЗМСМА
от август 2006 г., Дв. бр. 69, 26.08.2006, актуализиран, Дв. бр. 70, 07.08.2020 г., но това е друг
предмет на анализиране и то само за Република
България.
Нашата цел, обаче е да направим анализ относно прилагането на институционализираната
правна уредба от Конституциите на посочените държави върху актовете на административните органи, в това число актовете на органите на
местната администрация и не само по отношение
на накърняване правата и интересите на отделните субекти, но и в случаите при наложени наказания при установено нарушение, като най-вече
спираме вниманието си на контрола за законност
намерил място в монографията „Контрола за законност при установено нарушение и налагане на
наказание“ Илиев Ил. В.; Симеонов Т. В.А. „Г.С.
Раковски“ - София, 2020 стр. 61-64.
Независимо от регламентите на ЗМСМА в
Република България, с приемането на АП Кодекс
се създаде нова изчерпателна уредба по въпросите свързани с издаването, оспорването и изпълнението на актовете от индивидуален, общ и подзаконов характер, като разпоредбите на АПК и
специалните закони в това направление за всички
актове важат с пълна сила.
Основната форма за реализиране на дейността на местната изпълнителна власт е издаването
на административни актове, сред които индивидуалните административни актове са преобладаващото количество.
По отношение на индивидуалните административни актове и в частност, по отношение на
индивидуалните административни актове на органите на местната изпълнителна власт, действат
всички правни способи за осигуряване на законосъобразно и правилно действаща администрация. Основен принцип на контролните способи
върху индивидуалните административни актове е принципът на общата клауза, според която
на контрол подлежат всички видове индивидуални административни актове, освен онези, които са изрично изключени от приложното поле на
контрола. Наред с общата клауза, съществува и
специална клауза за контрол върху индивидуалните административни актове, която предвижда

специално нормативно овластяване за прилагане
на контролните правомощия, специални основания, органи и процедури, продиктувани от особеността на предмета на правна регламентация съответните обществени отношения от сфери на
обществения живот, които са мотивирали законодателят да им предвиди особен ред за контрол.
Специалният режим е отражение на диференцирания подход на законодателя към определени
обществени отношения, поради тяхното значение
по защита на обществените интереси, целите на
държавната политика и защитата на правата и интересите на гражданите и другите правни субекти.
Изясняването на въпросите, свързани с оспорването на индивидуалните административни
актове на местната изпълнителна власт, въз основата на специално нормативно овластяване, а в
общия контекст на способите за осигуряване на
законосъобразно и правилно действаща администрация, би спомогнало да се оценят тенденциите
в развитието на правната уредба, която е посветена на усъвършенстването на контролните правомощия на органите на местната изпълнителна
власт и подобряването в крайна сметка цялостната ѝ дейност, като гаранция за осъществяване на
правата и свободите на гражданите, техните организации и юридическите лица от стопанската
сфера. Подобни изводи предполагат задълбочено
запознаване с правната и социологическата литература по въпроса, както и с административната и
съдебната практика по контрола и надзора върху
дейността на изпълнителната власт.
С действащото законодателство считаме, че
въпросът относно правата на гражданите по отношение обжалването на актовете на държавно
управление е решен посредством Конституционната уредба на всяка една държава и на основание
специалното нормативно овластяване.
В този смисъл особен интерес представлява
действащата правна уредба отнасяща се до регулиране на подобни взаимоотношения на териториите на ДНР и ЛНР в Украйна, където е в
сила ЗАКОН НА УКРАЙНА относим до ВОЕННО-ГРАЖДАНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. В
чл. /статия/ 6, са регламентирани правомощията
на местните органи, а така и защита правата и интересите на субектите на правото. За съжаление
обема на статията не ни позволява подробно да
анализираме.
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Многобройните закони, отнасящи се до общата клауза и тези, отнасящи се към специалната
нормативна база, изискват изключително голяма
компетентност от страна на органите на държавно управление на местно ниво. Това е основния
фактор, за да не се нарушават или да се спазват законовите интереси и правата на гражданите.
Заключение
Следва да подчертаем, че този вид контрол и
надзор отнасящ се до актовете със специално нормативно овластяване са гаранция в условията на
правова държава за спазване принципите на законността. С оглед Европейската харта за правата
на човека следва да се има в предвид, че международноправната доктрина не позволява накърняване правата и законните интереси на субектите на
правото. Това изисква стриктното прилагане на институционализираната правна уредба, в която и да
е държава имаща статут на правова. Всичко това,
би задължило не само органите с обща компетентност, но и със специални нормативни правомощия,
настоятелно и без каквито и да е компромиси да
защитят поставените пред тях специално нормативно-правни разпоредби с цел недопускане незаконосъобразност на актовете издавани от тях, а и
от там недопускане на реализиране, механизмите
за контрол и надзор върху издадените вече такива.
Спазването на това условие за законосъобразност
на актовете за издаване на специално основание,
ще гарантира правилното функциониране на процесите в структурите на отделните държави. Нашето убеждение е, че Република България е достигнала значителни успехи в това направление (контрол
и надзор за законност) като държава член на Европейския съюз и прилагайки не само националното,
но и Европейското законодателство. С настоящата статия съм се постарал да покажа моя интерес
към сравнителното Административно-процесуално право, направление, което ще даде по нататъшен тласък към моите разработки и изследвания
от тази област.
Използвана литература
1. Стайнов Петко; Ангелов Ангел, Административно право на Р.Б. Обща част-София, Наука и
изкуство - 1995 г. с. 315; 318.
2. Ангелов Г., Държавност и Национална сигурност, В. А. - Г. С. Раковски, 2020 г., с. 65.
34

3. Илия Ил. В., Общотеоретична юриспруденция,
В. А. - Г. С. Раковски, 2020 г., с. 229.
4. Илия Ил. В.; Илиева С., Административен контрол в Публичната администрация, издат.
ДиоМира – София, 2020 г. с. 9-24.
5. Миланов Живко, Местно самоуправление, издат.
СУ - Св. Кл. Охридски - София, 1995 г., с. 11.
6. Илиев Ил. В.; Симеонов Т., Конституционно
право на гражданите по обжалване актовете
на държавно управление, В. А. – Г. С. Раковски,
2020 г., с. 51-64.
7. Илиев Ил. В.; Симеонов Т., Контрол за законност при установено нарушение и налагане на
наказание, В. А. – Г.С. Раковски, 2020 г., с. 61-64.
8. Иванов Г., Административно осигуряване в сектора за отбрана, Издателство ДиоМира, С.,
2016, стр. 17.
9. Конституция на Р. България – 13.07-1991 г.
10. Конституция на Р. Украйна - 28.06-1996 г.
11. Конституция на Северна Македония-2005 г.
12. Закон за општата управна постъпка, 2307.2015 г.
13. Закон за управен спор, 17.05.2019 г.
14. Административно-Процесуален Кодекс - посл.
актуализация Дв. бр. 44-13.06.2020 г.
15. Закон за административните нарушения и наказания - посл. актуализация Дв. бр. 13-14.02.2020 г.
16. Закон за местното самоуправление и местната
администрация – Дв. бр.70-07.08.2020 г.
1 Стайнов Петко, Ангел Ангелов, Административно
право на Народна Република България Обща част,
София, Наука и изкуство, 1957 г., с. 315
2 Пак там, с. 318 2
3 Иванов, Г., Административно осигуряване в сектора за
отбрана, Издателство ДиоМира, С., 2016, стр. 17.
4 Пак там.
5 Миланов Живко, Местното
самоуправление,
Издателство на СУ “Св. Климент Охридски”, София,
1995 г., с. 11 4

6 В българската правна доктрина, след приемането на
Конституцията на Република България от 1991 г., не
съществува единомислие по въпроса дали органите
на местната власт са държавни органи или органи
на населението по места. Макар традиционно да се
приема, че местните органи са държавни органи, с
определената в правната уредба степен на автономност,
все повече са авторите, които приемат, че местните
органи не са държавни органи.

