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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината Бюджетно право изучава специален раздел от финансовоправната наука – 

бюджета и бюджетния процес. Дисциплината се занимава с изучаването и анализирането на 

правните положения, понятия и правни процедури, свързани с устройството на държавните и 

общинските бюджети, бюджетния процес и контролът върху бюджетната дейност. Преподаването 

се базира основно на Закона за устройството на държавния бюджет, Закона за общинските 

бюджети, Закона за държавния дълг и Закона за общинския дълг.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Цел на изучаването на дисциплината: обучение на студентите, разбиране на проблемите 

на правното регулиране на бюджетните правоотношения, анализ на тенденциите на развитие на 

бюджетното законодателство, формиране на умения за грамотно прилагане в практиката на 

действащите бюджетни правни норми в практиката.  

Задачи на курса: на основата на изучаване на действащото бюджетно право и практика по 

неговото прилагане, както и чрез запознаване с теорията на бюджетното право да се формират у 

студентите представи и познания за спецификата на бюджетните правни отношения, умения за 

ориентиране и прилагане на системата на бюджетни правни норми и умения за грамотен правен 

анализ на тези норми. 

Основна цел на дисциплината е да формира знания за регулирането, планирането и 

осъществяването на бюджетните правоотношения, за правния режим на бюджетирането. 

Студентите трябва: да се запознаят с нормативните основи на бюджетния процес; да изградят 

система от познания за бюджетната дейност; да получат знания за практическата на 

бюджетирането; да се научат да анализират и прилагат основни правила и нормативи за 

бюджетната дейност; да изградят правни и административни умения относно процедурите 

свързани с бюджетния процес. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Място на курса в професионалната подготовка на студентите: Дисциплината «Бюджетно 

право» се явява базова в магистърската програма Данъчна администрация и служи като основа за 

изучаване на другите специални дисциплини.  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

І. ОБЩА ЧАСТ 

Цели: Да се заподнаят студентите с основните понятия на публичните финанси и 

бюджетното право. Да придобият знания и информация за съдебната практика на Върховния 

административен съд и на Конституционния съд.  

Очаквани резултати: Да се убедят студентите, че бюджетното право е самостоятелен правен 

отрасъл наред с традиционните финансовоправни отрасли. Да придобият умения за анализ на 

сложните бюджетни закони. 

Литература:  

Основна: 1,2, 3,4 

Допълнителна: 16,18,19,20,21,31,37 

 

Тема 1. Публични финанси. Правната концепция за финансите.  Бюджетно право. Понятие и 

източници. Източници на бюджетното право 

Историческо развитие на бюджетното право. Възникване и развитие на бюджетната 

политика. 

Тема 2. Правна характеристика на бюджета. 

Бюджетна система. Елементи на бюджетната система. 

Бюджетно регулиране. Бюджетна класификация. 

Тема 3 Бюджетно устройство на РБългария. 

Видове бюджети. Бюджетна класификация и бюджетно регулиране.Общински бюджети. 

Държавен бюджет. 

Тема 4. Съдържание на бюджетното правоотношение. Бюджетни права и бюджетни 

задължения. 

Тема 5. Източници на финансови средства за бюджета. 

Държавни приходи. Същност на държавните приходи. Източници на държавни приходи и 

методи за тяхното набиране. Форми на данъчно облагане. Видове данъци. Правна характеристика 

на данъците. Видове данъци. Правна уредба на преките и косвените данъци 

Тема 6 . Същност на държавните разходи. 

Обществените потребности - основа на държавните разходи. 

Обем на държавните разходи.Принципи на държавните разходи. Класификация на 

държавните разходи. Разходи за (държавно) управление.Военни разходи или разходи за 

национална отбрана. Разходи за социално - културни нужди.Разходи за социално осигуряване и 

подпомагане. Разходи по обслужване на държавния дълг. 

Тема 7. Същност и управление на държавния дълг.Финансиране на бюджетния дефицит и 

държавния дълг. 

Начини за погасяване на заемите. 



ІІ. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

Цели: Да се заподнаят студентите с основните понятия на бюджетното право. Да придобият 

знания и информация за съдебната практика на Върховния административен съд и на 

Конституционния съд.  

Очаквани резултати: Да се запознаят студентите с основните бюджетно-правни институти, Да 

придобият умения за тълкуване на сложните бюджетни закони и практически умения за решаване на 

финансово-правни казуси. 

Литература:  

Основна: 5-18 

Допълнителна: 1-39 

 

Тема 1. Бюджетен процес - понятие и обща характеристика. Основни начала на бюджетния 

процес.Органи на власт с бюджетни правомощия - структура, организация и правомощия. Основни 

процесуални права и задължения на субектите на бюджетното право. Процесуални действия на 

участниците в бюджетното производство. 

Тема 2. Стадии на бюджетния процес. Същност. Съставяне на проектобюджета. Бюджетно 

планиране и бюджетно прогнозиране. Тригодишна бюджетна прогноза. 

Тема 3. Решаване на спорове по проектобюджета. Приемане на бюджета.Изпълнение на 

бюджета. Същност и органи.Изпълнение на приходната част на бюджета. Данъчни и неданъчни 

приходи.Изпълнение на разходната част на бюджета. Бюджетни кредити, субсидии и субвенции. 

Тема 4. Бюджетен дефицит. Финансиране на бюджетния дефицит 

Тема 5. Бюджетен контрол. Контрол върху изпълнението на бюджета осъществяван от 

Сметната палата. 

Тема 6. Същност и управление на държавния дълг. Финансиране на бюджетния дефицит и 

държавния дълг. Начини за погасяване на заемите. 

Тема 7. Същност и управление на общинския дълг. Финансиране на бюджетния дефицит и 

общинския дълг. Начини за погасяване на заемите. 

 

 

ПИСМЕНА РАБОТА 

Изработване и представяне на писмен отговор на практическа задача  свързана с 

бюджетния процес. 

 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

Семестриалният изпит е писмен. Крайната оценка се формира по следния начин: 70% - 

оценката от семестриалния изпит; 20% - оценката на писмената задача, 10% - присъствие и 

участие в клас. 



ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

І. Основна литература 

1. А.Ангелов.Финансово право на НРБ.С.,1975 

2. А. Ангелов, М.Костов. Финансов план и финансовоправна норма.С.,1972 

3. Е. Златарев, В. Христофоров.Финансово право на НРБ, 1983 

4. Е. Златарев. Правна уредба на митническия контрол в НРБ, 1980 

5. Е. Златарев. Валутно законодателство на България,1995 

6. М. Костов. Конституционни основи на бюджетното право, 1976  

7. М. Костов. Финансови правни отношения, 1976 

8. М. Костов. Финансова система и система на финансовоправно регулиране, 1986 

9. С. Кучев. Финансово право, 1994 

10. С.Кучев. Изпълнение на държавните вземания, 1971 

11. С.Кучев. Данъчно право, 1997 

12. С. Кучев. Система на финансовия контрол, 1974 

13. Г. Петканов. Данъчен процес, 1996 

14. Ив. Стоянов.Данъчно право. Специална част.С. 2003  

15. Ив. Стоянов, Данъчен процес, С., 1994 

16. Ив. Стоянов, Актуални въпроси на новия данъчен процес., С. 2000 

17. Ив. Стоянов, Видове контрол за законност в сферата на публичните финанси. 

18. С.Цьпкин. Финансовоправовые институты М., 1983 

 

ІІ. Допълнителна литература 

1. Богданов, Л. Бюджетната класификация. - Фин. и кредит, 1951, № 2, 46 - 62. 

2. Боков, Георги П. За някои недостатъци при планирането и изпълнението на бюджетите 
на народните съвети. - Счетовод. и контрол, 1961, № 1, 15 - 23. 

3. Боков, Георги. Към по-нататъшното усъвършенствуване на бюджетната система в 
Народна република България. - Фин. и кредит, 1961, № 1, 18 – 25  

4. Дянкова, Иванка. Бюджетите на народните съвети - съставна част на единната бюджетна 
система на страната. - Икономика, 1986, № 6, 37-43. 

5. Контрол върху стопанската и бюджетна дейност. (Учебник за студентите от висшите 
икон. уч. заведения). С., Наука и изкуство, 1967. 457 с. Авт.: А.Атанасов, В. Павлов и Р. Ангелов. 
библ. 457 - 459; 2. прераб. изд. 1968. 467 с. 

6. Костов, Милчо и Кино Лазаров. Опрощаване на несъбираеми дългове към държавата 
(въпроси de lege ferenda в светлината на новата Конституция). -Прав. мисъл, 1975, № 2, 53 - 61. 

7. Костов, Милчо и Л. Беров. Съставяне на бюджетите на народните съвети. -Нар. сьвети, 
1955, № 5 - 6, 28 - 44. 

8. Костов, Милчо Н. Класификация на разходите в социалистическия бюджет. - Счетовод. и 
контрол, 1973,№ 4,54- 56. 

9. Костов, Милчо Н. Някои нови положения при регулирането на бюджетите на народните 
съвети. - Нар. съвети, 1957, № 4, 33 - 43. 

10. Костов, Милчо Н. Развитие на бюджетното законодателство през двадесетте години 
народна власт (1944 - 1964). - Изв. Инст. прав. науки, 15, 1964, 83 - 112.Рез. pуc., фр. 

11. Костов, Милчо. Бюджетът на окръга. - Изв. Инст. прав. науки, 12, 1962, № 1,103 - 144. 
Рез. рус., нем. 

12. Костов, Милчо. Конституционни основи на бюджетното право. С., БАН, 1976. 200 

13. Костов, Милчо. Принципът на бюджетното единство и свързването на местните 
бюджети с икономиката на окръга и общината. - Нар. съвети, 1970, № 7, 6-9 



14. Костов, Милчо. Разпоредители с бюджетни кредити. - Изв. Инст. прав. науки, 9, 1958, № 
1, 329 - 366. Рез. рус., нем. 

15. Кучев, Страшимир. Бюджетните приходи на НРБ. С., Наука и изкуство, 1982. 205 с. 

16. Кучев, Страшимир. Системата на бюджетните приходи на Народна Република 
България. - Год. СУ. Юрид. фак., 74, 1981, № 1, 1983, 46 - 67. 

17. Лазаров, Кирил. Държавната бюджетна система в Народна република България. - Фин. 
и кредит, 1961, № 1, 18 - 25. (Новият Закон за съставяне и изпълнение на държ. бюджет) . 

18. Пеков, Д. Контролът, упражняван от бюджетните органи при народните съвети. - Фин. и 
кредит, 1965, № 8, 55 - 60. 

19. Петканов, Георги. Усъвършенстване на бюджетното законодателство в НРБългария. - 
Държава и право, 1988, №7,49-59. 

20. Хубенов, Н. Бюджетите на народните съвети в системата на единния държавен бюджет. 
- Нар. съвети, 1948, № 11, 708 - 713. 

21. Цанков, Петър. Необходими са ясно откроени правомощия на Сметната палата.- В: Изв. 
Сп. Икон. унив. - Варна, 1995, № 2, 26-33 

22. Цанков Петър. Сметната палата и нейният статут. - Правна мисъл, 1995, № 2, 40-48. 

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

1. Конституция на Р България 

2. Закон за устройството на държавния бюджет 

3. Закон за общинските бюджети. 

4. Закон за Сметната палата. 

5. Закон за държавния дълг. 

6. Закон за общинския дълг. 


