ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Ю Р И Д И Ч Е С К И

Ф А К У Л Т Е Т

КОНСПЕКТ ПО
“ОБЩИНСКО ПРАВО, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА
АДМИНИСТРАЦИЯ”
Историкоправен преглед на местната власт.
Административно-териториално деление на Република България.
Териториално деление на СГО и на големите градове.
Особености на регионалното развитие. Органи и критерии за определяне
на районите за целенасочено въздействие и на териториалният им
обхват.
5. Нови аспекти на регионалното развитие в аспект присъединяване към
ЕС.
6. Принципи на децентрализация и деконцентрация. Понятие и проявeни
форми.
7. Понятие за местно самоуправление. Европейска харта за местно
самоуправление.
8. Конституционни основи на местното самоуправление. По-важни
решения на Конституционния съд по въпросите на местното
самоуправление.
9. Община. Понятие и систематично място при реализиране на местното
самоуправление.
10.Условия и ред за създаване, промяна и закриване на община и кметство.
Наименование, център, съставни единици.
11.Основни функции на общината по реализиране на местното
самоуправление.
12.Общински съвет. Правомощия по реализация на местното
самоуправление.
13.Общински съветници. Правен статут. Условия и ред за избиране и за
прекратяване на правомощията им.
14.Кметове и общинска администрация.
15.Кмет на община, кмет на кметство, кметски наместник. Условия и ред за
избиране. Правомощия.
16.Кмет на район. Условия и ред за избор. Правомощия.
17.Правна уредба и особености във взаимоотношенията кмет-общински
съвет.
1.
2.
3.
4.

18.Правна уредба и особености във взаимоотношенията кмет-областен
управител.
19.Взаимодействие по охраната на обществения ред и борбата с
престъпността между органите на местното самоуправление, службите
на МВР и областния управител.
20.Местни избори. Основни положения и ред за оспорване на резултатите.
21.Местни референдуми, общи събрания на населението, подписки.
Понятие и правна уредба.
22.Местен обществен посредник. Правна уредба. Основни положения по
избора и функционирането му.
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