
 

 
 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КРЪЖОКА ПО 
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ 

 
 
 

Член 1 
Статут 

 
(1) Кръжокът по административно право на гражданите (АПГ), наричан по-

нататък за краткост „Кръжокът”, е независимо, доброволно обединение на 
студенти от Департамент „Право” на Нов български университет, създадено с 
решение на Департамент „Право”.  

(2) Кръжокът носи наименованието „Кръжок по административно право на 
гражданите“.  

(3) Кръжокът има за цел да формира допълнителни знания и умения в 
областта на административното материално право – специална част, занимаваща 
се с административните права и задължения на гражданите и свързаното с тях 
административно правораздаване. 

(4) При осъществяване на своята дейност Кръжокът си взаимодейства с 
органи на изпълнителната власт и местното самоуправление, съсловни и 
професионални организации,  Върховния административен съд, районните и 
административните съдилища, ръководството на Департамент „Право” и Нов 
български университет.  

(5) Минималният брой членове на Кръжока е трима студенти.  
(6) Сбирките на Кръжока се организират всяка седмица в присъствена 

форма в НБУ или във виртуална среда посредством платформата Moodle. 
 

Член 2 
Цели на Кръжока 

 
Кръжокът си поставя за цел да допринася на студените за получаването на 

по-задълбочени познания, развиване на критично и систематично мислене, 
овладяване на умения за решаване на казуси и провеждане на научно изследване, 
излагане на различни гледни точни, събиране и представяне на аргументирани 
становища, дебатиране, аналитично изучаване и изследване на широк кръг теми в 
областта на административните права и задължения на гражданите чрез:   
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а) изготвяне и представяне на презентации по предварително зададени 
теми; 

б) решаване на казуси, анализ на законопроекти и съдебна практика, 
представяне и обсъждане на монографични и други научни публикации; 

в) организиране на кръгли маси, конференции, публични лекции, срещи с 
университетски преподаватели и учени, народни представители, експерти – 
членове на административни органи, държавни и общински служители, кметове 
на общини, райони и кметства и общински съветници, съдии, изтъкнати 
общественици;  

г) организиране и участие в национални и международни програми, 
юридически състезания по дебати и решаване на казуси; 

 д) организиране на посещения в административни и съдебни органи. 
 

Член 3 
Състав и ръководство на Кръжока 

 
(1) Кръжокът се състои от ръководител и членове.  
(2) Ръководителят на кръжока е щатен преподавател от Департамент 

„Право" и се определя с решение на департамента.  
(3) Ръководителят на Кръжока: 
а) ръководи дейността на Кръжока; 
б) изготвя план-график за дейността на кръжока за всяка академична 

година; 
в) представлява Кръжока пред трети лица; 
г) организира посещения на държавни и общински органи;  
д) организира провеждането на симулативни съдебни процеси; 
е) инициира и организира научно-образователни и научно-приложни 

проекти, програми, форуми и други академични събирания по проблеми, свързани 
с административните права и задължения на гражданите. 
 

Член 4 
Членство в Кръжока 

 
(1) Членството в Кръжока е доброволно.  
(2) Всеки студент след завършването на първи курс в магистърска програма 

„Право” може да членува в Кръжока. 
(3) Членството в Кръжока е индивидуално. То е акт на свободно 

волеизявление.   
(4) Членовете са редовни и почетни. Редовните членове са студентите в 

магистърска програма „Право”. 
(5) Почетните членове са завършили студенти на Нов български 

университет, които подпомагат Кръжока и след дипломирането си.  
(6) Почетни членове се приемат по предложение на ръководителя. 
(7) Кандидатите за членство в Кръжока попълват заявление по образец, 

което се подава в Департамент „Право”.  



 

(8) Членството в Кръжока по административно право на гражданите се 
прекратява с: 

а) едностранно писмено волеизявление на студента, отправено до 
ръководителя;  

б) изключване при: 
1.  систематично нарушаване на този правилник,  
2. нарушаване на етичните норми на поведение, 
3. проявена груба неколегиалност; 
4. уронване престижа на Кръжока; 
в) проявена явна или продължителна незаинтересованост към работата на 

Кръжока; 
г) прекратяване дейността на Кръжока. 

 
Член 5 

Права и задължения на редовните членове на Кръжока 
 

(1) Редовните членове на Кръжока имат следните права: 
а) участват лично в планирането и реализацията на дейността на Кръжока; 
б) получават информация за дейността на Кръжока; 
в) участват с предложения до ръководителя на Кръжока, за развитието на 

дейността му, при организирането на тематични мероприятия, съобразени със 
задачите на Кръжока; 

г) участват в разработването, обсъждането и приемането на всички 
решения и документи, свързани с дейността на Кръжока; 

д) други права и задължения, произтичащи от текущата дейност на 
Кръжока, които не противоречат на  Правилника за дейност. 

(2) Редовните членове на Кръжока имат следните задължения: 
а) спазват настоящия правилник; 
б) присъстват на сбирките на Кръжока; 
в) предлагат за обсъждане теми, свързани с административните права и 

задължения на гражданите; 
г) участват в организирането на събития, инициирани от Кръжока; 
д) съдействат за поддържане на висок обществен авторитет на Кръжока, 

като се въздържат от нарушаване на етичните норми на поведение. 
 

Член 6 
Документация на Кръжока 

 
Кръжокът води следнaта документация, която се съхранява от неговия 

ръководител: 
а) списък на членския състав, в който се вписват основни данни за 

членовете на Кръжока, посочени в заявлението да участие; 
б) архив на проектната документация; 
в) снимков, звукозаписен и видео архив на Кръжока; 
г) други документи, необходими за функционирането на Кръжока. 

 



 

Преходни и заключителни разпоредби 
 

Правилникът за организацията и дейността на Кръжока по 
административно право на гражданите подлежи на изменение и допълнение от 
Съвета на департамент „Право“. 

 Този Правилник за организацията и дейността на Кръжока по 
административно право на гражданите е приет от Съвета на департамент „Право“ 
на Нов български университет на 23.09.2021 г. 
 
 
  



 

 

До ръководителя на Кръжока по 
административно право на 
гражданите 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

от ........................................................................................................................................................................ 
(трите имена на студента и факултетен номер) 

 
 
 

С настоящото изразявам своето желание да членувам, участвам в 

работата и спазвам Правилника за организацията и дейността на 

Кръжока по административно право на гражданите на магистърска 

програма „Право“ към Нов български университет. 

 

 Декларирам, че съм завършил/а първи курс на обучение в 

магистърска програма „Право“ към Нов български университет. 

 
 
 
 
.........................................        ........................................... 
           дата         подпис на студента 
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