
 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 
ВЪПРОСНИК  ПО ОБЩИНСКО  ПРАВО 

за студентите от специалност „Право” 

 
 

1. Общинско право - понятие, предмет и система. 

2. Източници на общинското право. 

3. Местно самоуправление. Понятие, основни цели и принципи. 

4. Конституционни основи на местното самоуправление. 

5.Правен режим на местните избори. Принципи. Съставяне на 

избирателните райони и секции. Избирателни комисии. 

6. Издигане и регистриране на кандидатите за съветници и кметове. 

Предизборна кампания. 

7. Гласуване и определяне на резултатите в местните избори. 

8. Административно-териториално устройство на Република 

България. 

9. Община - обща правна характеристика. Конститутивни елементи. 

10. Създаване, промени и закриване на общини. 

11. Правно положение на района. 

12. Създаване, промени и закриване на райони. 

13. Правно положение на кметството. Условия и ред на създаване. 

14. Териториални единици - понятие. Населено място. Селищно 

образувание. 

15. Участие на населението в общинското самоуправление. Основни 

форми. 

16. Общински съвет - състав, структура, компетентност. 

17. Правни актове на общинския съвет. Видове, ред, условия за 

приемане и обжалване. 

18. Комисии на общинския съвет - понятие, видове, компетентност и 

ред на дейност. 

19. Правен статут на председателя на общинския съвет. 

20. Правно положение на общинския съветник. 

22. Общинско сътрудничество. 

23. Правен статут на кмета на общината, района и кметството. 

Мандат. Условия за избираемост. Кметски наместник. 

24. Правомощия на кмета на общината, района и кметството. 

25. Правни актове на кмета на общината, района и кметството. 

Понятия и видове. 

26. Правен статут на заместник-кмета на общината. 

27. Общинска администрация - характеристика и структура. 

28. Административен и съдебен контрол върху актовете на органите 

за общинско самоуправление и администрация. 

29. Област - понятие. Създаване. Закриване. 

30. Правно положение на областния управител, заместник-областния 

управител и областната администрация. 

31. Правен режим на имуществото на общината. Право на общинска 

собственост. Обекти, управление и правна защита. 

32. Правен режим на финансовата дейност на общината. Общински 

бюджет. 
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