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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА „ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ“ 

………………………………………………………………………………… 

 

ВЪПРОСНИК 

 

за кандидат-докторантски изпит и докторантски минимум 

по докторска програма „Конституционно право“ 

 
 

1. Държава. Държавоформиращи елементи: територия, народ, власт.  

2. Форми на държавно управление - монархия; република.  

3. Форми на държавно устройство - унитарна държава; федерална държава.  

4. Конституция - същност и функции.  

5. Учредителна власт. Създаване и изменяне на конституцията. 

6. Принципи на конституцията: разделение на властите; народен суверенитет; правова 

държава; социална държава.  

7. Сравнителноправен преглед на Конституциите на България от 1879, 1947 и 1971 г. 

Основни начала на Конституцията на Република България от 1991 г.  

8. Конституционни основи на икономическата система.  

9. Конституционни основи на политическата система. Конституционноправен статус на 

политическите партии. 

10. Пряка демокрация – същност и форми.  

11. Избори. Същност, функции и организация.  

12. Избирателно право – правна същност. Характеристики на избирателното право.  

13. Мажоритарна изборна система. Приложение в Република България. 

14. Пропорционална система. Приложение в Република България. 

15. Смесена изборна система. Приложение в Република България. 

16. Парламентаризъм – възникване, същност и принципи. Народното събрание - парламентът 

на Република България. 

17. Парламентарен мандат (правно положение на народния представител).  

18. Конституиране, вътрешна организация и ред на дейност на Народното събрание. 

Парламентарни групи. Постоянни и временни комисии.  

19. Законодателна дейност и законодателен процес. Актове на Народното събрание. 

20. Контролни правомощия на Народното събрание.  

21. Държавен глава. Президентът на Република България - правно положение.  

22. Избиране на президент и вицепрезидент на Републиката.  
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23. Правомощия и актове на президента на Републиката. Отговорност на държавния глава. 

24. Конституционна уредба на Министерския съвет. Структура и състав на правителството.  

25. Съставяне на Министерския съвет. Видове правителства.  

26. Правомощия и актове на Министерския съвет. Отговорност на правителството.  

27. Конституционни основи и принципи на организация и дейност на съдебната власт.  

28. Структура на съдебната власт – съдилища, прокуратура и следствени органи.  

29. Висшият съдебен съвет.  

30. Контрол за конституционност – институционализация. Типове контрол.  

31. Конституционният съд на Република България - правно положение.  

32. Абстрактен контрол за конституционност на закони и други актове. Конкретен 

(инцидентен) контрол за конституционност на закони.  

33. Правомощия на Конституционния съд извън контрола за конституционност на закони.  

34. Конституционен процес. Актове на Конституционния съд.  

35. Местно самоуправление и местна администрация – конституционни основи и принципи. 

Община – същност и органи. Област – същност и органи.  

36. Основни/конституционни права на гражданите. Видове основни права. Основни 

задължения на гражданите на Република България.  

37. Закрила на основните права.  
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