Правно - исторически факултет
2700 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето"
тел./факс: 073/88 66 17; е- mail : admin@law.swu.bg
ВЪПРОСНИК
ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА.
БЮДЖЕТНО ПРАВО
1. Бюджетно право. Понятие и източници.
2. Източници на бюджетното право
3. Историческо развитие на бюджетното право. Възникване и развитие на
бюджетната политика.
4. Съдържание на бюджетното правоотношение. Бюджетни права и бюджетни
задължения.
5. Правна характеристика на бюджета.
6. Бюджетна система. Елементи на бюджетната система.
7. Бюджетно регулиране.
8. Бюджетна класификация.
9. Бюджетно устройство на Р България.
10. Видове бюджети. Бюджетна класификация и бюджетно регулиране.
11. Общински бюджети.
12. Държавен бюджет.
13. Източници на финансови средства за бюджета.
14. Държавни приходи. Същност на държавните приходи.
15. Източници на държавни приходи и методи за тяхното набиране.
16. Функции на данъка. Елементи на данъка. Принципи на данъчното облагане.
17. Форми на данъчно облагане. Видове данъци.
18. Правна характеристика на данъците.
19. Същност на държавните разходи.
20. Обществените потребности - основа на държавните разходи.
21. Обем на държавните разходи.
22. Принципи на държавните разходи.
23. Класификация на държавните разходи.
24. Разходи за (държавно) управление.
25. Военни разходи или разходи за национална отбрана.
26. Разходи за социално - културни нужди.
27. Разходи за социално осигуряване и подпомагане.
28. Разходи по обслужване на държавния дълг.
29. Същност и управление на държавния дълг.
30. Финансиране на бюджетния дефицит и държавния дълг.
31. Начини за погасяване на заемите.
32. Бюджетен процес - понятие и обща характеристика.
33. Основни начала на бюджетния процес.
34. Органи на власт с бюджетни правомощия - структура, организация и
правомощия.
35. Основни процесуални права и задължения на субектите на бюджетното право.
36. Процесуални действия на участниците в бюджетното производство.
37. Стадии на бюджетния процес. Същност.

38. Съставяне на проектобюджета.
39. Бюджетно планиране и бюджетно прогнозиране. Тригодишна бюджетна прогноза.
Бюджетен дефицит.
40. Финансиране на бюджетния дефицит.
41. Решаване на спорове по проектобюджета.
42. Приемане на бюджета.
43. Изпълнение на бюджета. Същност и органи.
44. Изпълнение на приходната част на бюджета. Данъчни и неданъчни приходи.
45. Изпълнение на разходната част на бюджета. Бюджетни кредити, субсидии и
субвенции.
46. Промени по бюджета в хода на изпълнението му. Процедура по изменение на
бюджета.
47. Отчитане на изпълнението на бюджета.
48. Бюджетен контрол.
49. Контрол върху изпълнението на бюджета осъществяван от Сметната палата.
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