
Утвърден с решение на Пленума на ВСС 

 по протокол №10 от 16.03.2017 г., д.т. 49 

 

Конспект 

по Право на Европейския съюз и защита на правата на човека 

 

(за писмен изпит в конкурс за младши съдия, младши прокурор и младши 

следовател, съгласно чл. 184, ал. 2, т. 2 от ЗСВ) 

I. 

1.  Основни международни организации в Европа (необходими 

разграничения): ООН, НАТО, Съвет на Европа, ОССЕ, ЗЕС, ОИСР и др. 

2.  Основни особености и специфики на Европейските общности и на 

Европейския съюз. Правосубектност на ЕС. Компетентност на ЕС - видове, 

упражняване. Принципи на субсидиарност и пропорционалност. 

3.  Структура и органи на ЕС - обща характеристика, особености, 

уредба. Реформа от Лисабон. 

4. Система на източниците на Правото на ЕС. Общи особености. 

5.  “Първични" източници - видове, съдържание, особености, действие, 

йерархия. 

6.  “Производни” източници. Актове на институциите - видове, 

особености, реквизити. 

7.  Други „производни" източници на Правото на ЕС 

8.  Външни и неписани източници на Правото на ЕС. Значение на 

практиката на Съда на ЕС. 

9.  Правни принципи на интеграцията. Принцип на институционна и 

процедурна автономия и нейните граници. Принцип на лоялно 

сътрудничество. 

10.  Принципи на правото ЕС. Извеждане, особености, значение. 

Разграничение от международното право. Принцип на непосредствената 

приложимост - особености, значение. 



11.  Принцип на примата - особености, действие, задължения за 

националните органи. 

12.  Принцип на директния ефект - особености, действие. Критерии за 

директен ефект и видове директен ефект. Директен ефект на различните 

източници. Задължения за националните органи. 

13.  Съдебна система на ЕС - обща характеристика, видове съдилища, 

компетентност и функции. Състав и организация на съдилищата на ЕС. 

Новото от Лисабон. 

14.  Основни производства пред Съда на Европейските общности - 

систематизация, разграничения. Общи процедурни правила. 

15.  Производство за отмяна на актове. 

16.  Производство за противоправно бездействие. 

17.  Производство за нарушаване на Правото на ЕС от държава-членка. 

18.  Производство за преюдициални заключения.  

19.  Историческо възникване и оформяне на идеята за правата на човека. 

20.  Права на човека, основни права, конституционни права. Права и 

свободи 

21.  Права на човека и права на гражданина. Права и задължения. 

22.  Индивидуални и колективни права. 

23.  Проблемът за трите поколения права на човека. Други критерии за 

класификация на правата на човека. 

24.  Основни актове по защита на правата на човека в международното 

право. 

25.  Основни актове по защита на правата на човека във вътрешното 

право на Република България. 

26.  Основни органи и процедури по защита на правата на човека в 

Република България. 

27.  Всеобщата декларация за правата на човека и съпътстващите я 

актове. 



28.  Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните 

свободи. Съдържание, особености, действие. 

29.  Европейски съд по правата на човека. Организация и процедури. 

30.  ЕКПЧ в правото на ЕС и практиката на Съда на ЕС. 

31.  Защита на правата на човека в ЕС. Харта на основните права на ЕС - 

място в системата на източниците, съдържание. 

32.  Харта на основните права на ЕС - особености, действие. 


