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Резюме	

В�доклада�е�направен�обзор�на�актуалното�административно�законо�
дателство�в�България.�Въз�основа�на�юридическия�анализ�на�действащата�
нормативна� уредба� в� областта� на� административното� право� се� извеждат�
някои�основни�тенденции�в�развитието�на�този�важен�правен�отрасъл.�Ад�
министративното� законодателство� е� нормативен� регулатор� не� само� на�
държавното�управление,�но�и�на�стопанската�дейност,�затова�изясняването�
му�е�във�връзка�с�икономическите�отношения.�

Ключови�думи:�административно�право,�административно�законо�

дателство,�икономически�отношения.�

Abstract	

In�the�article�is�made�an�overview�of�the�current�administrative�legislation�
in�Bulgaria.�Based�on� the� legal�analysis�of� the�actual� regulatory� framework� in�
the�area�of�the�administrative�law�some�main�tendencies�in�the�development�of�
this� important� law� branch� are� brought� out.� The� administrative� legislation� is�
normative�regulator�not�only�of�the�state�governance,�but�also�of�the�economic�
activity,�that�is�why�its�clarification�is�in�connection�to�the�economic�relations.�

Key� words:� administrative� law;� administrative� legislation;� economic�

relations.�

	

Въведение	

Административното�право� е� основен�публичноправен�отрасъл�
от�системата�на�правото�в�Република�България.�Неговото�значение�
като�регулатор�на�обществените�отношения�нараства�в�последните�
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десетилетия.�Предметът�на�правно�регулиране�на�административно�
то� право� обхваща� обществените� отношения� при�осъществяване� на�
изпълнителната�власт.�Нормите�на� административното�право�регу�
лират� изпълнителната� дейност� във� всички� сфери� на� държавното�
управление,� наред� с� това� административното� законодателство� е�
нормативен�регулатор�и�на�стопанската�дейност,�затова�изясняване�
то�му�има�връзка�и�с�икономическите�отношения.�

В�настоящото�изследване�административното�законодателство�
не�се�разглежда�детайлно,�а�се�анализират�само�новите�моменти�във�
връзка� с� някои� актуални� тенденции� в� нормативната� уредба� след�
членството�на�България�в�Европейския�съюз�(ЕС)�от�1�януари�2007�
г.� и� след� приемането� на� Административнопроцесуалния� кодекс�
(АПК)� през� 2006� г.�Актуалността	 на	 темата� се� обуславя� от� пот�
ребността� за� създаване� на� съвременно� административно� законода�
телство,� даващо� гаранция� за� ефективно� управление� в� различните�
сфери�и�отрасли�на�изпълнителната�власт.�Същевременно�нормите�
на� административното� право� трябва� да� гарантират� спазването� и�
зачитането�на�законните�права�и�интереси�на�гражданите,�организа�
циите� и� бизнеса,� като� страна� в� правоотношенията� с� държавната�
администрация�и�като�ползватели�на�административни�услуги.�

Научната	цел�на�настоящата�работа�е�да�се�изведат�някои�акту�
ални�тенденции�в�развитието�на�действащото�административно�зако�
нодателство�на�Република�България.�За�изпълнението�на�посочената�
цел,�авторът�си�поставя�следните�научноизследователски	задачи:�1)�
въз�основа�на�систематизирането�на�основните�нормативни�източни�
ци�на�административното�право�да�се�изведат�съвременните�тенден�
ции� в� административното� законодателство� на� България;� и� 2)� да� се�
направят�обобщения�и�изводи�с�практическо�значение�относно�при�
лагането� на� административноправните� норми.� За� изпълнението� на�
поставените�научни�задачи�се�прилагат�методи,�характерни�за�юри�
дическите� изследвания,� а� именно� описание,� анализ� и� обобщение.�
Докладът�е�съобразен�със�законодателството�към�октомври�2019�г.�

Изложение	

Административното� право� е� публичноправен� отрасъл,� чиято�
система�включва�три�дяла�–�административно�право�обща�част,�ад�
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министративно� право� специална� част� и� административен� процес.�
Всички�обществени�отношения,� влизащи�в�предмета�на� админист�
ративното�право,�се�нуждаят�от�съответна�нормативна�регламента�
ция,�но�най�динамично�променяща�се�е�уредбата�в�областта�на�ад�
министративно� право� специална� част.� Тя� урежда� управлението� на�
отделните�отрасли�на�стопанската,�административната�и�социалната�
дейност�на�държавното�управление�(Сивков,�и�др.,�2015,�с.�7)1.�

�

                                                           
1��В�административно�право�специална�част�се�разглеждат�различни�адми�
нистративноправни�режими�и� управлението�на�редица� дейности� �� опаз�
ването� на� околната� среда,� изобретателската� дейност,� здравеопазването�
(Андреева�&�Йолова,�За�някои�особености�на�административния�контрол�
и� административнонаказателната� отговорност� за� нарушаване� на�
здравословните�и�безопасни�условия�на�труд,�2018)�(Андреева�&�Йолова,�
Тенденции� при� антидискриминационните� политики� в� сферата� на�
здравното� осигуряване� в� условията� на� дигиталното� общество,� 2018),�
публично�частното� партньорство,� концесиите� и� обществените� поръчки�
(Димитрова,� Обществените� поръчки� �� законодателен� механизъм� за�
правомерно� разходване� на� публични� средства,� 2017)� (Димитрова,�
Тенденции� в� развитието� на� законодателството� в� областта� на�
обществените�поръчки,�2017)�(Матеева�&�Димитрова,�Административно�
наказателната� отговорност� по� новия� Закон� за� обществените� поръчки,�
2016)� (Андреева� &� Димитрова,� Контрол� за� спазване� на� реда� при�
провеждане�на�обществени�поръчки�в�Р�България,�2017),�достъпа�до�об�
ществена� информация� (Матеева� Ж.� ,� За� понятието� "лични� данни"� по�
Закона� за� защита� на� личните� данни,� 2012)� (Матеева� Ж.,� За� ком�
петентността�на�Комисията�за�защита�на�личните�данни,�2014)�(Матеева�
Ж.,� Административноправна� защита� на� личните� данни:� Дисертационен�
труд� за� присъждане� на� образователна� и� научна� степен� „доктор“,�
професионално� направление:� 3.6.� Право,� научна� специалност:� Адми�
нистративно�право� и� административен�процес,� 2015),� транспорта,� обра�
зованието� (Андреева� &� Димитрова,� Административен� контрол� върху�
процедурите� за� придобиване� на� научни� степени� и� за� заемане� на�
академични� длъжности,� 2018)� (Андреева� &� Димитрова,� Акредитацията�
на�висшите�училища�като�гаранция�за�качество�на�висшето�образование�в�
контекста� на� академичната� автономия,� 2018)� (Andreeva� &� Dimitrova,�
2019),�културата,�спорта�и�туризма,�обществения�ред,�отбраната,�право�
раздаването,� външните� отношения,� енергетиката,� държавните� помощи�
(Андреева� &� Йолова,� Предизвикателства� и� тенденции� пред� социалната�
защита�в�условията�на�дигиталното�общество,�2018)�и�др.�
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Основните�източници�на� административното�право�са� закони�
те,�но�административноправната�материя�се�характеризира�с�голяма�
динамика,�поради�което�се�налага�тя�да�бъде�регулирана�и�със�зна�
чителен�брой�подзаконови�актове.�В�последните�десетилетия�в�Бъл�
гария� е� налице� динамично� развиване� и� разширяване� на� ролята� на�
административното� право� като� нормативен� регулатор,� поради�
включването�на�все�по�голям�кръг�от�обществени�отношения�в�не�
говия�предмет�на�правно�регулиране,�в�т.ч.�и�икономически.�Т.напр.�
бяха� приети� норми� относно� обществените� поръчки2,� концесиите3,�
защитата�на�правата�на�потребителите4,�достъпа�до�обществена�ин�
формация5,�държавните�служители6,� защита�на�личните�данни7,� за�
щита� от� дискриминация8,� електронното� управление9� и� др.,� регла�
ментиращи�правни�институти,�непознати�на�българското�админист�
ративно�право�само�отпреди�две�десетилетия.�

Въз�основа�на�анализа�на�действащото�административно�зако�
нодателство�могат�да�се�изведат�някои�основни�тенденции�в�разви�
тието�на�този�важен�правен�отрасъл.�

Първо,	 административното	 право	 се	 утвърждава	 като	 осF

новен	публичноFправен	отрасъл.�
Административното� право� се� обособява� като� самостоятелен�

правен� отрасъл� значително� по�късно� в� сравнение� с� други� правни�
отрасли� като� напр.� гражданското� или� наказателното� право.� Адми�
нистративното� право� възниква� след�Френската� буржоазна� револю�
ция�в�резултат�от�възприемане�на�принципа�за�разделение�на�влас�
тите� между� различни� държавни� органи.� Изпълнителната� власт� се�
създава� за� реализиране� на� принципа� за� разделение� на� властите,� а�

                                                           
2��Закон�за�обществените�поръчки,�обн.�ДВ,�бр.�13�от�16�Февруари�2016�г.�
3��Закон�за�концесиите,�обн.�ДВ,�бр.�96�от�1�Декември�2017�г.�
4��Закон�за�защита�на�потребителите,�обн.�ДВ,�бр.�99�от�9�Декември�2005�г.�
5��Закон� за� достъп� до� обществена� информация,� обн.�ДВ,� бр.� 55� от� 7�Юли�
2000�г.�

6��Закон�за�държавния�служител,�обн.�ДВ,�бр.�67�от�27�Юли�1999�г.�
7��Закон�за�защита�на�личните�данни,�обн.�ДВ,�бр.�1�от�4�Януари�200�г.�
8��Закон� за� защита� от� дискриминация� (загл.� изм.� �� ДВ,� бр.� 68� от� 2006� г.),�
обн.�ДВ,�бр.�86�от�30�Септември�2003�г.�

9��Закон�за�електронното�управление,�обн.�ДВ,�бр.�46�от�12�Юни�2007�г.�
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административното� право� е� правният� отрасъл,� регулиращ� общест�
вените� отношения� при� осъществяването� на� дейността� на� изпълни�
телната�власт�(Дерменджиев,�Костов,�&�Хрусанов,�2010,�с.�13).�

Днес�административното�право�се�утвърждава�като�един�от�ос�
новните� публичноправни� отрасли,� чиито� норми� уреждат� организа�
цията� и� дейността� на� държавната� администрация� (държавното� уп�
равление).� Решаването� на� проблемите� и� въпросите,� стоящи� пред�
административното�право�в�България,�е�от�голямо�значение�за�изг�
раждането�на�гражданското�общество.�Това�е�така,�защото�тези�про�
блеми�са� във� връзка� с� потребността� от�различни� административни�
услуги� за� гражданите,� организациите� и� предприятията.� Няма� об�
ществена,�културна,� комунално�битова�или�икономическа�дейност,�
която� да� не� се� нуждае� от� работата� на� държавната� администрация.�
Както� в� социалната,� така� и� в� икономическата� сфера� органите� на�
държавно�управление�са�тези,�които�организират�и�ръководят�дей�
ностите� по� удовлетворяване� на� редица� потребности� и� интереси� на�
гражданите� и�юридическите� лица� като� ползватели� на� администра�
тивни�услуги.�От�това�произтича�голямото�значение�на�администра�
тивното�право�в�съвременния�етап�от�развитието�на�обществените�и�
икономическите� отношения� за� регулиране� на� правоотношенията� в�
сферата�на�администрацията.�

Преди�години�битуваше�разбирането,�че�гражданското�право�е�
най�големият�правен�отрасъл.�Популярна�беше�и�сентенцията�„Кой�
то� не� е� цивилист,� той� не� е�юрист“.�Предвид� структурата� на� адми�
нистративното� право,� включваща� три� дяла� (обща� част,� специална�
част�и�процес),�предвид�широкият�кръг�от�обществени�отношения,�
регулирани� от� нормите� на� този� правен� отрасъл,� и� предвид� значи�
телния�брой�законови�и�подзаконови�актове�в�областта�на�админис�
тративното�право,�днес�няма�да�е�пресилено�ако�кажем,�че�който�не�
е�административист�той�не�е�юрист.�

Второ,	 налице	 е	 кодификация	 на	 административния	 проF

цес.�
От�трите�дяла�на�административното�право�административният�

процес� е� този,� който� е� кодифициран.� Това� беше� направено� през�
2006�г.�с�приемането�на�АПК.�За�българското�законодателство�това�
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е� първата� кодификация� в� правната� уредба� на� административното�
производство.�Приемането�на�АПК�е�обусловено�от�две�важни�обс�
тоятелства.�От�една�страна,�това�е�реформата�в�съдебната�система,�
част� от� която� е� и� административното�правосъдие� (Димитрова,�Но�
вите�промени�в�АПК�–�стъпка�към�по�ефективно�административно�
правораздаване,� 2019).�От� друга� страна,� членството� на� България� в�
ЕС�също�изисква�съвременно�административно�законодателство.�

Новите�моменти,�въведени�с�АПК,�са�в�следните�насоки.�
��Създават�се�първоинстанционни�административни�съдилища;�
��Утвърждават� се� нови� принципи� на� административния� про�

цес,� а� също� и� такива,� които� са� били� непоследователно� уредени� в�
предходното� законодателство� като� съразмерност,� равенство,� пуб�
личност�и�прозрачност,�последователност�и�предвидимост;�

��Дават� се� законови� определения� за� индивидуален,� общ� и�
нормативен�административен�акт,�като�подробно�са�уредени�произ�
водствата�по�издаването�и�оспорването�им;�

��Въвежда� се� възможността� за� споразумение� в� администра�
тивния� процес,� което� замества� индивидуалния� административен�
акт;�

��Дават�се�нови�възможности� за�обезщетение�при�причинени�
вреди�от�отменен�административен�акт;�

��Предвижда�се�възможност�за�назначаване�на�експертиза�при�
издаването�на�индивидуален�административен�акт;�

��Предвижда�се�възможност�за�назначаване�на�експертна�коми�
сия�при�оспорването�по�административен�ред,�когато�разглеждането�
на� жалбата� или� протеста� представлява� сложен� от� фактическа� или�
правна�страна�случай�за�горестоящия�административен�орган�и�др.�

По�своята�същност�кодификацията�на�законодателството�пред�
ставлява� събиране� и� систематизиране� на�материята,� регулирана� от�
един� правен� отрасъл.� В� този� смисъл� АПК� инкорпорира� в� себе� си�
нормите� на� четири� закона� –� Закон� за�Върховния� административен�
съд,�Закон�за�административното�производство,�Закон�за�предложе�
нията,�сигналите,�жалбите�и�молбите�и�Закон�за�административното�
обслужване� на�физическите� и�юридическите� лица.�Целта� на� коди�
фикацията� е� да� няма� разпокъсаност� на� нормите,� отнасящи� се� до�
една�правна�материя.�По� този�начин� тя� допринася� за� избягване�на�
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противоречия� и� несъответствия� в� нормативната� уредба� на� едни� и�
същи�правни�институти�в�няколко�закона.�Така�отпада�и�необходи�
мостта� от� препращане� от� един� закон� към� друг.�Кодификацията� на�
административнопроцесуалното� законодателство� заслужава� висока�
оценка�както�от�правносистематична,�така�и�от�практическа�гледна�
точка.�

Трето,	наблюдава	се	взаимодействие	между	българското	и	

европейското	административно	право.�
След� реализираното� членство� на� България� в� ЕС� все� по�често�

европейски� актове� и� правораздавателни� решения�определят� разви�
тието�на�националното�административно�право�и�административни�
производства.�Този�интензивен�процес�на�въздействие�на�европейс�
кото�върху�българското�административно�право�има�за�резултат�три�
важни�последици.�

От	 една	 страна,� „европеизация“� (Балтаджиева� &� Тодоров,�
2012,�с.�36)�на�националните�администрации�на�страните�членки.�В�
резултат�на� влиянието�на� европейското�право�националните� адми�
нистрации�започват�да�действат�като�части�от�една�обща�европейска�
администрация.�От	 друга	 страна,� налице� е� силна� вертикална� ин�
теграция� между� националните� администрации� и� органите� на� ЕС,�
както� и� хоризонтална� интеграция� между� администрациите� на� от�
делните� държави�членки.� На	 следващо	 място,� създават� се� нови�
общи�принципи�на�европейското�право.�Отношенията�между�право�
то� на� ЕС� и� националното� административно� право� се� основават� на�
три�принципа:�

��Върховенство�–�изразява�се�в�правото�на�ЕС�да�има�приори�
тет�над�националното�при�противоречие�между�тях;�

��Лоялно� сътрудничество� –� означава,� че� държавите�членки�
трябва�да�взимат�всички�подходящи�мерки,�за�да�осигурят�изпълне�
нието�на�задълженията,�произтичащи�от�правото�на�ЕС;�

��Субсидиарност,� съгласно� който� ЕС� предприема� действия� в�
области,� които� не� попадат� в� изключителната� му� компетентност,�
само�ако�съответните�цели�не�могат�да�бъдат�постигнати�от�отделни�
държави�членки.�

В�резултат�от�прякото�влияние�на� европейското�върху�нацио�
налното�административно�право�се�обогатява�законодателството�на�
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страните�членки�чрез�приемането�на�директиви,�като�тези�за�оценка�
на� въздействието� върху�околната� среда,� за� обществените�поръчки,�
за�безопасността�на�стоките�и�др.�Има�и�случаи�на�пряко�влияние�на�
едни�държави�членки�от� други�без� посредничеството�на� европейс�
кото�право.�Така�в�много�от�тях�се�стига�до�въвеждането�на�фигура�
та�на�омбудсмана�като�посредник�между�гражданите�и�институции�
те.�В�България�също�е�приет�Закон�за�омбудсмана,�съгласно�който�
това�е�обществен�защитник,�който�насърчава�и�защитава�правата�на�
човека�и�основните�свободи.�

От� една� страна,� въпреки� големите� промените� в� българското�
административно� законодателство,� то� все� още� не� е� окончателно�
приведено� в� пълно� съответствие� с� европейското� административно�
право�и�с�практиката�на�Съда�на�ЕС.�От�друга�страна,�не�бива�да�се�
прибързва�с�пренасянето�на�европейското�административно�право�в�
националното�законодателство,�т.к.�прекалено�бързото�откъсване�на�
вътрешното�право�от�културните�и�историческите�традиции�би�на�
несло� вреда�на�националния�правен�ред�и� административната� сис�
тема.� В� дългосрочен� план� обаче,� тенденцията� е� правото� на� ЕС� да�
бъде�реципирано�напълно.�

Четвърто,	 налице	 е	 ясно	 изразена	 връзка	 на	 администраF

тивното	право	с	развитието	икономиката.�
Нормите� на� административното� право� уреждат� не� само� дей�

ността�на�органите�на�изпълнителната�власт,�но�също�така�са�важен�
регулатор� на� икономическите� отношения.� Днес� значението� на� ад�
министративното�право�за�бизнеса�нараства�все�по�вече.�Ролята�на�
съвременната�държава�в�икономическите�отношения�е�да�координи�
ра�и�да�регулира�макроикономическите�параметри.�В�това�се�изра�
зява�държавното�управление�на�икономиката.�

Независимо�от�факта,�че�юристите�и�икономистите�е�възможно�
да�влагат�различно�съдържание�в�едни�и�същи�термини�(Александ�
рова,�Причини�за�различното�съдържание�на�понятията�„вземане“�и�
„задължение“� в� счетоводството� и� правото,� 2004)� (Александрова,�
Терминологични�различия�в�счетоводството�и�правото,�2004),�всич�
ки�икономически�субекти�трябва�да�спазват�административноправ�
ните�регулации�в�областта�на:�околна�среда�и�градоустройство,�хи�
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гиена� и� здравеопазване,� комуникации,� митнически� и� валутен� ре�
жим,�данъци�и�такси�и�т.н.�Прилагането�и�спазването�на�тези�норми�
е� в� компетентността� на� специализирани� административни� органи.�
От�една�страна,�това�е�необходимо�за�нормалния�живот�на�общест�
вото.� От� друга� страна,� тази� административна� регулация� може� да�
доведе� до� свръхрегламентация� и� бюрократичност.� Наличието� на�
ненужни�лицензионни�и�разрешителни�режими,�както�и�свръхнаме�
сата�на�държавата,�създават�неблагоприятна�административна�среда�
за�бизнеса.�

С� оглед� насърчаването� на� свободната� стопанска� инициатива,�
която�е�един�от�основните�конституционни�принципи,�законодател�
ството�трябва�да�създава�и�гарантира�на�всички�граждани�и�юриди�
чески�лица�еднакви�правни�условия�за�стопанска�дейност,�като�пре�
дотвратява� злоупотребата� с�монополизма,�нелоялната�конкуренция�
и�защитава�потребителя.�За�целта�са�приети�следните�законови�ак�
тове:�Закон�за�защита�на�потребителите10;�Закон�за�малките�и�сред�
ните� предприятия11;� Закон� за� защита� на� конкуренцията12;� Закон� за�
предприятията� на� социалната� и� солидарна� икономика13;� Закон� за�
прилагане� на� мерките� срещу� пазарните� злоупотреби� с� финансови�
инструменти14�и�др.�

Наред�с�това�законодателството�в�областта�на�икономическите�
отношения�трябва�да�улесни�и�насърчи�извършването�на�стопанска�
та�дейност,�като�ограничи�до�обществено�оправдани�граници�адми�
нистративното� регулиране� и� административния� контрол,� осъщест�
вявани�върху�нея�от�държавните�органи�и�от�органите�на�местното�
самоуправление.� За� целта� е� приет� Закон� за� ограничаване� на� адми�
нистративното�регулиране�и�административния�контрол�върху�сто�
панската�дейност15.�

Гореизложеното� показва,� че� осъществяването� на� държавната�
политика� в� областта� на� управлението� на� икономиката� изисква� ад�
                                                           
10��Обн.�ДВ,�бр.�99�от�9�Декември�2005�г.�
11��Обн.�ДВ,�бр.�84�от�24�Септември�1999�г.�
12��Обн.�ДВ,�бр.�102�от�28�Ноември�2008�г.�
13��Обн.�ДВ.,�бр.�91�от�2�Ноември�2018�г.�
14��Обн.�ДВ,�бр.�76�от�30�Септември�2016�г.�
15��Обн.�ДВ,�бр.�55�от�17�Юни�2003�г.�
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министрацията�да�съобрази�огромен�брой�правни�актове,�преди�из�
вършването�на�определено�действие.�Допускането�на�незначителна�
на�пръв�поглед�грешка�или�неправилна�преценка�от�страна�на�дър�
жавните�органи,�може�да�блокира�даден�проект�с�години,�независи�
мо�от�неговата�обществена� значимост.�За� това�основните�насоки�в�
развитието�на�държавната�администрация�следва�да�бъдат�увелича�
ване� на� продуктивността� в� работата� на� институциите,� оптимална�
институционална�среда�и�по�ефективно�използване�на�ресурсите�за�
предоставяне� на� качествени� публични� услуги.� Тези� стратегически�
цели� на� държавната� администрация16,� могат� да� бъдат� постигнати�
чрез� административно� законодателство,� което� подкрепя� предприе�
мачите�при�създаването�на�устойчива�заетост�и�стимулира�социал�
ната�отговорност�на�бизнеса.�

Заключение	

Въз� основа� на� направения� преглед� и� юридически� анализ� на�
действащата� нормативна� уредба� в� областта� на� административното�
право�могат�да�се�направят�следните�важни�изводи�и�да�се�изведат�
някои� основни� тенденции� за� развитието� на� законодателството� в�
този�правен�отрасъл.�

Първо,�въпреки�че�административното�право�се�обособява�ка�
то� самостоятелен�правен�отрасъл� значително�по�късно,�обосновава�
се�изводът,�че�то�се�утвърждава�като�основен�публичноправен�отра�
съл� и� е� от� голямо� значение� за� изграждането� на� гражданското� об�
щество�във�връзка�с�реалното�прилагане�на�принципа�за�разделение�
на�властите.�

Второ,�важна�стъпка�в�развитието�на�административното�право�
е� кодификацията� на� административния� процес� и� приемането� през�
2006�г.�на�АПК,�което�се�оценява�позитивно�както�от�правносисте�
матична,�така�и�от�практическа�гледна�точка.�Аргументира�се�изво�
дът,� че� приемането� на�АПК�допринася� за� реформата� на� съдебната�
система�и�в�частност�на�административното�правосъдие.�
                                                           
16��Стратегия� за� развитие� на� държавната� администрация� 2014� �� 2020� г.,�
приета� с� Решение� №� 140� на� Министерския� съвет� от� 17.03.2014� г.;�
достъпна� на:� http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=�
bg�BG&Id=891�(последен�достъп�на�16.10.2019�г.)�
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Трето,� налице� е� ясно� изразена� тенденция� за� взаимодействие�
между� българското� и� европейското� административно� право.� След�
членство�на�България�в�ЕС�през�2007�г.�европейските�норми�опре�
делят� развитието�на�националното�административно�право.�Като� в�
дългосрочен�план�тенденцията�е�правото�на�ЕС�да�бъде�реципирано�
напълно.�

Четвърто,�налага�се�тенденцията�за�утвърждаване�на�админис�
тративното� право� като� важен� регулатор� на� икономическите� отно�
шения.� От� една� страна,� то� трябва� да� даде� нормативната� рамка� на�
държавното�управление�на�икономиката.�От�друга�страна,�трябва�да�
бъде�в�подкрепа�на�бизнеса�с�оглед�създаване�на�устойчива�заетост,�
повишаване�качеството�на�живот�и�благосъстоянието�на�хората.�
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