
Списък на примерни теми за подготовка на дипломна работа на 

студентите, ОКС „Бакалавър“,  спец. „Съдебна администрация“ 

 

Дисциплина Тема  Потенциален 

ръководител 

   

Частно право 

 

Трудово и осигурително 

право 

Трудов договор – 

исторически корени и 

актуални тенденции 

доц. Андреева 

 Трудови правоотношения на 

администрацията в съдебната 

власт – актуални проблеми и 

тенденции 

 

доц. Андреева 

Трудова дисциплина и 

дисциплинарна отговорност в 

съдебната власт 

доц. Андреева 

 Осигурителноправен статут 

на съдебните служители 

Доц. Г.Йолова 

 Пенсионно осигуряване –

особености на българският 

модел 

Доц. Г.Йолова 

 Здравно осигуряване – модел 

и перспективи 

Доц. Г.Йолова 

 Електронно здравеопазване Доц. Г.Йолова 

 

Гражданско право и 

процес 

Физическите лица като 

субекти на 

гражданскоправните 

отношения 

Гл. ас д-р Ж. Матеева 

Безвестно отсъствие и 

обявяване на смърт 

Гл. ас д-р Ж. Матеева 

Недействителност на 

правните сделки-същност и 

правна характеристика 

Проф.д-р М. Бъчварова 

Институтът на 

представителството в 

гражданското право 

Гл.ас. д-р В. Владова-

Иванова 

Връчването на призовки и 

съобщения по реда на ГПК) 

Гл.ас. д-р В. Владова-

Иванова 
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Търговско право Сравнителен анализ    

между фирма, търговско 

предприятие и търговско 

дружество 

Проф.д-р М.Бъчварова 

Търговска продажба-понятие 

и правен режим 

Проф.д-р М.Бъчварова 

Сравнително-правен анализ 

между стопанската 

непоносимост и 

непреодолимата сила и 

последиците им за 

изпълнение на търговските 

сделки. 

Гл.ас. д-р В. Владова-

Иванова 

Същност и особености на 

производството по 

ликвидация на търговски 

дружества 

Гл.ас. д-р В. Владова-

Иванова 

Правна регламентация на 

европейското дружество 

Гл.ас.д-р М.Цветковска 

Сравнителноправен анализ 

между производствата по 

ликвидация и 

несъстоятелност на търговеца 

Гл.ас.д-р М.Цветковска 

Сравнителноправен анализ 

между гражданските и 

търговските сделки 

Гл.ас.д-р М.Цветковска 

 

Вещно право Правото на собственост в 

системата на вещните права 

Проф.д-р М.Бъчварова 

Същност и правна 

характеристика на правото на 

държавна и общинска 

собственост. Способи за 

придобиване 

Гл.ас.д-р М.Цветковска 

Управление на етажната 

собственост 

Гл.ас.д-р М.Цветковска 

Ролята на съдебната 

администрация при 

организацията и воденето на 

имотния регистър 

Гл.ас.д-р М.Цветковска 

Правен режим на 

вписванията 

Гл.ас.д-р М.Цветковска 

 

Семейно и наследствено 

право 

Брачен договор Доц. Г.Йолова 

Развод по исков ред – 

материални и процесуални 

аспекти 

Доц. Г.Йолова 

Правен режим на 

осиновяването 

Доц. Г.Йолова 

Наследяване по завещание – Доц. Г.Йолова 
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историческо развитие и 

актуална уредба 

Ограничаване и лишаване от 

родителски права 

Доц. Г.Йолова 

 

Публично право 

 

Конституционно право Конституционни основи на 

съдебната власт в 

българските конституции 

доц. Андреева 

Съдебната власт – 

организация и съвременни 

принципи 

доц. Андреева 

Конституционни права и 

задължения – гаранции за 

реализиране и защита в 

съвременната среда 

Доц. Г.Йолова 

Административно право 

и процес 

Органи на изпълнителната 

власт. Понятие и видове. 

Система на органите на 

изпълнителната власт. 

Администрация на 

изпълнителната власт 

гл. ас. д-р Дарина 

Димитрова 

Понятие за административен 

акт. Видове административни 

актове. Условия за редовно 

действие на 

административните актове. 

Недействителност на 

административните актове 

гл. ас. д-р Дарина 

Димитрова 

Административнонаказателна 

отговорност - субекти. 

Административно нарушение 

– понятие, обективна и 

субективна страна на 

нарушението. 

Административно наказание. 

Видове административни 

наказания. Определяне на 

наказанието. Актове за 

налагане на административни 

наказания 

гл. ас. д-р Живка Матеева 

Оспорване на 

административните актове 

пред първа съдебна 

инстанция. Касационно 

производство 

гл. ас. д-р Диана 

Димитрова 

 

Съдебна администрация Структура и функции на 

съдилищата, прокуратурата и 

гл. ас. д-р Дарина 

Димитрова 



Списък на примерни теми за подготовка на дипломна работа на 

студентите, ОКС „Бакалавър“,  спец. „Съдебна администрация“ 

следствените служби по 

Закона за съдебната власт 

Съдебна администрация. 

Структура 

гл. ас. д-р Диана 

Димитрова 

Специализирана 

администрация 

гл. ас. д-р Диана 

Димитрова 

Статут на съдебните 

служители 

гл. ас. д-р Дарина 

Димитрова 

 

Достъп и защита на 

информацията 

 

 

 

 

Защита на личните данни в 

съдебната система 

гл. ас. д-р Ж. Матеева 

Защита на класифицираната 

информация в съдебната 

система 

гл. ас. д-р Ж. Матеева 

 

 

 

Предложения на практиката 

 

Преглед на нормативните документи, регламентиращи електронното правосъдие в 

Република България и тяхното практическо приложение в дейността на съдебната 

администрация 

Основни деловодни дейности и свързаните с тях процедури при електронната 

обработка на документи в съдилищата 

Електронен документооборот и свързаните с него процедури във връзка с 

функционалностите на Унифицираната информационна система - версия 3 в 

Прокуратурата на Република България 

Електронни деловодни книги и регистри 

Качествени удостоверителни документи и значението им в процеса на правораздаване 

Приложение на етичните стандарти в дейността на съдебната администрация като 

съществен фактор за облика на реформирана съдебна система 

Административното обслужване в органите на съдебната власт и ролята му за облика 

на съдебната система 

Значение на комуникационните умения на съдебната администрация и качеството на 

административното обслужване като начин за спазване правата на гражданите 

Връчването на призовки и съдебни книжа като гаранция за своевременно 

правораздаване. Алтернативи в условията на извънредно положение 

Електронното призоваване - нормативна регламентация и практически аспекти 

Предизвикателства в работата на съдебната администрация в условията на извънредно 

положение и социална изолация 

Практически решения за ефективна комуникация на органите на съдебната власт с 

медиите и обществеността в условията на извънредно положение 

Работата на съдебната администрация при дела с висок обществен интерес. 

Комуникация с представители на медиите 

Практическо приложение на европейските регламенти при съдебни поръчки по 

граждански и търговски дела 

Практическо приложение на европейските регламенти при съдебни поръчки по 
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наказателни дела 

Съдебното изпълнение - гаранция за спазване на законността 

Информационна сигурност и приложение на информационните технологии в 

дейността на съдебната администрация 

Обработка на делата и защита на личните данни на страните. Достъп до делата на 

различните категории субекти 

Спазване на европейските регламенти при обработване на лични данни в дейността на 

съдебната администрация 

Предоставяне на достъп до обществена информация в органите на съдебната власт 

Прилагане на Закона за защита на класифицираната информация в органите на 

съдебната власт 

Сравнителен анализ на нормативните изисквания за статута и дейността на съдебната 

администрация в органите на съдебната власт 

Сравнителен анализ на статута и дейността на съдебната администрация в Република 

България и другите държави членки на ЕС 

Финансово управление и контрол в съдебната система 

Правната лексика и юридическата терминология в документите на съдебната 

администрация 

Модел на съдебната власт в България според Конституцията 

Конституционни основи на съдебната власт. Нормативна уредба на съдебната 

администрация 

Конституционна и законова уредба на съдебната власт като една от трите власти 

Функции, родова и местна подсъдност на съдилищата с обща компетентност 

Структура и администриране на районния съд като основен първоинстанционен съд в 

Република България 

Същност и организация на съдебните служби - секретариат, деловодство, архив 

Обща и специализирана администрация – функции и организация 

Специфики на статута на съдебните служители 

Специфики на отговорността на съдебните служители 

Етични изисквания в поведението на съдебните служители 

 

 

Забележка: При избор на тема от списъка предложен от практиката се определя 

научен ръководител на катедрения съвет. 


