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КОНСПЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА 

„УСТРОЙСТВО НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА” 

  
1. Конституционноправна уредба на съдебната власт в Република България  

2. Съдебната власт в системата на разделение на властите  

3. Принципи на правосъдната дейност  

4. Висш съдебен съвет – състав, правомощия, организация на дейността  

5. Правен статут на Инспектората към Висшия съдебен съвет  

6. Система на съдилищата в България – йерархия и подсъдност  

7. Съдебни заседатели – процедура по избор, освобождаване, права и задължения  

8. Съдилища с обща подсъдност  

9. Съдилища със специална подсъдност  

10. Върховен касационен съд и Върховен административен съд  – структура и 

компетентност  

11. Тълкувателна дейност на съдилищата в Република България  

12. Прокуратура – структура и правомощия  

13. Следствени органи – структура и правомощия  

14. Правен статут на съдиите, прокурорите и следователите – назначаване, 

освобождаване, несъвместимост, права и задължения  

15. Конкурсни процедури за назначаване, повишаване и преместване на магистратите 

в органите на съдебната власт  

16. Правен статут на младшите магистрати, съдебните и прокурорските помощници  

17. Етични правила за поведение на магистратите  

18. Атестиране. Статут на несменяемост на магистратите  

19. Ранг. Повишаване на място. Старшинство на съдия, прокурор и следовател  

20. Дисциплинарна отговорност на магистратите  

21. Администрация на органите на съдебната власт   

22. Съдия по вписванията   

23. Държавен съдебен изпълнител   
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24. Адвокатура – организация, ръководни органи, права и задължения  
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Нормативни актове:  

1. Конституция на Република България  

2. Закон за съдебната власт   

3. Наказателно-процесуален кодекс  

4. Граждански процесуален кодекс  

5. Закон за адвокатурата   

6. Закон за правната помощ  

7. Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на 

административни ръководители в органите на съдебната власт  

8. Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г. за показателите, методиката и реда за 

атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд  

9. Наредба № 3 от 23 февруари 2017 г. за показателите и методиката за атестиране 

и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори и следователи 

и на административни ръководители и техните заместници  

10. Наредба № 7 от 28 септември 2017 г. за съдебните заседатели  

11. Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата 

администрация  

12. Правилник за администрацията в съдилищата  

13. Правилник  за  организацията  и  дейността  на 

 администрацията  на Прокуратурата на Република България   

14. Кодекс за етично поведение на българските магистрати  

15. Етичен кодекс на съдебните служители  

16. Етичен кодекс на адвоката  
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