
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОРАНСТВО 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

ВЪПРОСНИК ПО ФИНАНСОВО ПРАВО 

 

І. ОБЩА ЧАСТ 

 

1. Правната концепция за финансите. Финансова система, публични финанси и 

финансово правно регулиране. 

2. Обхват и компоненти на финансовата система 

3. Финансовото право като отрасъл в правната система. Предмет и метод на 

финансовото право. Разграничение на финансовото право от други правни отрасли 

4. Източници на финансовото право. Законът за публичните финанси.  Специализирани 

финансови закони. Други източници. 

5. Финансови правни норми   – понятие, видове, действие.Юридически факти във 

финансовото право. 

6. Финансови актове – характеристика и видове. Финансови и административни актове. 

Актове и действия на подчинените правни субекти. 

7. Финансови правни отношения – характеристика и видове. Парични финансови правни 

отношения.Организационни финансови правни отношения. 

8. Субекти на финансовите правни отношения - активни и пасивни субекти. Финансова 

правосубектност – компетентност и правоспособност. Специализирани органи с 

финансова компетентност 

9. Съдържание на паричните финансови правни отношения -  финансови задължения и 

субективни публични права на граждани и юридически лица. Съдържание на 

организационните финансови отношения – правомощия, права и задължения на 

субектите. 

10. Правен режим на финансовите задължения  (публичните вземания). Събиране. Ред. 

Погасяване. Изпълнение. Разсрочване и отсрочване. Режим на обединяване, 

намаляване и цедиране. 

11. Финансов контрол – същност, обхват и видове. Контролни правомощия за 

установяване и за въздействие. 

 

ІІ. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

        

12. Бюджетно право. Бюджет и бюджетен закон. Фискални правила.  

13. Бюджетен процес – съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджетите.  

14. Държавен бюджет. Структура. Бюджетна компетентност на държавните органи. 

Бюджетни взаимоотношения. 

15. Общински бюджети. Бюджетна компетентност на общинските органи 

16. Бюджети на НОИ и на НЗОК. Бюджетна компетентност на органите на НОИ и НЗОК. 

Бюджет на БНБ. Бюджетна компетентност на органите на БНБ. 

17. Бюджетни разходи. Разпоредители с бюджетни средства.  

18. Приходи по бюджетите на финансовата система. Финансови  и нефинансови 

приходи.Данъците, митата, таксите и осигурителните вноски като финансови 

приходи. Приходите по държавни и общински ценни книжа, глобите, конфискациите 

и отнеманията на имущество. Други нефинансови приходи.  Разграничения.    

19. Контрол на министъра на финансите във финансовата система 

20. Одитен контрол, упражняван от Сметната палата 

21. Вътрешен финансов контрол като част от системата за финансово управление в 

бюджетните организации 



22. Вътрешен одит в бюджетните организации 

23. Финансов  инспекционен контрол. Имуществена отчетническа отговорност 

24. Данъчно-осигурителен контрол – обща характеристика и видове. 

25. Установителен и  ревизионен данъчно-осигурителен контрол. Други форми на 

данъчно-осигурителен  контрол. 

26. Митнически контрол 

27. Осигурителен контрол по Кодекса за социално осигуряване 

28. Здравноосигурителен контрол по Закона за здравното осигуряване 

29. Специализиран одитен контрол върху управлението на средствата, предоставени от 

Европейския съюз     
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