
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  

 

В Ъ П Р О С Н И К  

по “СТРОИТЕЛНО ПРАВО” 

за студентите от специалност “Право” - редовно и задочно обучение 
 

1. Същност, предмет и система на строителното право. 

2. Източници и принципи на строителното право. 

3. Обекти на строителните правоотношения. 

4. Понятие за инвеститор, строител, предприемач, супервайзер. 

5. Същност на обекта на строителното правоотношение. 

6. Правна основа на устройството на територията. 

7. Понятие за единен кадастър на Р България. 

8. Органи за осъществяване на политиката и дейностите по устройство на терито-

риите. 

9. Предназначение на териториите и поземлените имоти. 

10. Установени схеми и планове. 

11. Условия и ред за изменение на устройствените планове. 

12. Същност и правни изисквания за застрояване на територията и поземлените 

имоти. 

13. Инвестиционно проучване и проектиране. 

14. Правни последици от нарушаване на правните изисквания във връзка с устройс-

твото на териториите. 

15. Същност и видове сгради и постройки. 

16. Същност на временните строежи. 

17. Изисквания за благоустрояване. 

18. Правна основа за опазване, развитие и оздравяване на селищната и околната 

среда. 

19. Правила за технико-устройствени мероприятия. 

20. Разрешаване на строителството. 

21. Строителство и строителен процес. 

22. Застраховане в проектирането и строителството. 

23. Правен режим на недвижимите имоти във връзка с устройството на територията. 

24. Принудително отчуждаване и обезщетение във връзка с държавни и обществени 

потребности. 

25. Контрол върху устройството на територията. 

26. Концесии във връзка със строителството. 

27. Правни средства за извършване на строителството. 

28. Договори за проектиране и строителство. 

29. Договори за инженеринг. 

30. Провеждане на търгове в строителството. 

31. Разрешение за ползване на обекти. 

32. Административни действия във връзка с незаконното строителство. 

33. Разрешаване на спорове във връзка със строителството. 

34. Строителни отношения с международен елемент. 
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