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Конституционно право

1.Конституционализъм

    Конституционализмът има предназначение за създаване на устойчив правен ред на обществото. Първичните белези на това явление могат да се видят още в първото политическо общество – римляните. Това са били едиктите, декретите и мандатите на императорите. от политическа идея конституционализма се превръща в мощно политическо движение за ликвидиране на феодалната система и утвърждаване на демократично управление. началото му се поставя с победа на буржоазните революции и създаването на първите конституции.основа на българския модел на К-ма са Търновската конституция и редица други актове с конституционно значение. за да се доближи като правна уредба и модел за управление до демократ. стандарти на европейските държави, той минава през различни етапи на развитие:
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	Основен белег – наличието на конституции – писани или неписани
	управление в съответствие с разпоредбите на конституцията
file_4.png

file_5.wmf

	к-ма означава върховенство в основния закон, което изключва съществуването на правни актове, които противоречат на конституцията. в основата й е заложена неприкосновенността на правата и свободите на човека





2.понятие за конституция. видове
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	Понятие – конституцията е основен закон, акт с най-висша юридическа сила. тя е основен закон на държавата и на обществото, който регулира основните обществени отношения. конституцията се приема от внс по особен ред, установен от самата нея. 
	Форма – разпоредбите й се оформят в членове. те могат да бъдат обособени в алинеи, точки и букви

преамбюл – въведение. обявява основните социални ценности – свобода, мир, равенство, справедливост.
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	Видове:
	Според характера на обществено-социалния строи биват  буржоазна и социалистическа 
	В съответствие с формата на държавно управление биват републиканска (парламентарни и президентски) и  монархическа(парламентарни и конституционни)

биват още твърди (приемат се и се ревизират от специален орган. процедурата за тяхното приемане и изменение е сложна. изисква се кворум и мнозинство) и гъвкави (приемат се и се ревизират по опростена процедура от органите на учредителната власт.)



3. непосредствено действие на конституционните разпоредби

чл.5, ал.2

4. обща характеристика на конституцията. основни особености на конституцията от 1991 година 


обща характеристика:
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	Конституцията е основен  закон.
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 конституцията е върховен закон (чл.5, ал.1).
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	Тя притежава най-висша юридическа сила в сравнение с всички останали правни актове.
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	урежда основни обществени отношения – тези отношения, които възникват при организацията и функционирането на обществото и държавата.
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	конституциите се приемат пряко от народа чрез референдум и от органа на учредителната власт.
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	особен ред на приемане, изменение и допълнение.

особености  на котституцията от 1991 – те са основни начала, които определят същността и характера на конституцията. разделят се на две групи: 
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	основни – пряко или косвено всички нейни разпоредби са съобразени с основните принципи. пр: системата на държавните органи е изградена в съответствие с принципа за разделение на властите (чл.8) пр2: статутът на гражданите се основава на принципа на равноправието (чл.6).Основните принципи на к-ята са:
	равноправие на гражданите

народния суверинитет
разделението на властите
законността
демократизъм
политически плурализъм
хуманизъм
свобода на стопанска инициатива
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	принципи, които са база за различните правни отрасли или дейности – върху тази база се задават различни клонове на правото. пр: наказателното и гражданското процесуално право се основават на принципите на съзтезателността(чл.121, ал.2) 




5. Конституционното право като отрасъл на правната система

този отрасъл е система от правни норми, които регулират специфични обществени отношения, състои се от множество правни норми и институти.
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	правен институт: система от правни норми, които регулират тесен кръг от обществени отношения. 

Пример за институт: Българското гражданство, което се състои от норми, уреждащи придобиването и загубването на гражданството (чл.25 и 26 от к.)



6. конституционноправни норми. видове.

кп-норма за разлика от правната норма съдържа, не хипотеза, диспозиция и санкция, а най-често диспозиция, остъстват хипотезата и санкцията заедно или по отделно
	- те са най-често императивни по съдържание

- видове

1. нормите на к.- особен характер на регулиране на обществените отношения; най-висша юридическа сила; стабилност.......
законовите норми – регулират основните обществени отношения. с по-малка обществена значимост са от конституционните. 
2. устройствени – уреждат конституирането, организацията, правомощията и реда на държавните органи
3.стабилни – 
	- уреждат основни обществени отношения с трайна правна уредба, неотменими принципи на демократичното управление.
	- сложен ред за тяхното изменение и допълнение
4. материалноправни – уреждат статута на държавните органи
5. процесуалноправни –регулират различните процеси при осъществяване на публичната власт.



7. конституционноправни отношения.субекти. правосубектност


	1.отношенията.
правоотношението е обществено отношение регулирано от нормите на правото. то е резултат от въздействието между два елемента: обществено отношение и правна норма.
- възникват или са свързани най-често с процеса на осъществяване на публичната власт – властнически. 
	- обикновено поне един от субектите в правоотношението е дъжавен орган, но не винаги – отношението м/у министерски съвет и областен управител.


	2. субекти и правосубектност.
- субекти - страните участващи в правоотношението.
- правосубектност – за да се превърне едно обществено отношение в правоотношение, страните в него трябва да притежават качеството правосубектност – трябва да пратежават правоспособност и дееспособност.



	
8. източници на конституционното право

източници са правни актове, които уреждат или имат отношение към конституционноправната материя.
според англосаксонската (нашата ) правна система източниците са :
	- конституционни обичаи – традиционни правила, установени в обществената практика, които уреждат конституционна материя.
	- конституционни конвенции – традиционни неписани правила, които са установени в практиката на основните държавни орагани.
	- общите норми на международното публично право – те са източници, когато имат за предмет на регулиране конституционната материя. пример: някои международни актове за правата и свободите на човека.




9. науката конституционно право


10. икономическа система, пазарна икономика, свободна стопанска инициатива и свободно стопанско сдружаване


	- икономическа система: съвкупност от обществени отношения, които възникват по повод на собствеността.
конституционното право регламентира основите на икономическата система, а други правни отрасли детайлно уреждат икономическите отношения.


11.конституционна уредба на правото на собственост

- собствеността е отношение между хора, групи от хора, институции, което възниква във връзка с разпореждането, владеенето и ползването на материални и нематериални блага. собствеността изисква всеобхватно вещно право, при което собственикът има пълно господство върху вещта.
	- освен като материално благо собствеността може да съществува още като интелектуална, търговска, индустриална и др. 


13.държавна власт

- основава се на : 
	- принуда – възможност за прилагане на санкция по повод на правните събекти в случаите предвидени в закона.
	- авторитет – проявява се в убеждението на правните субекти доброволно да сътрудничат.
	- влияние – включва всички други фактори, чрез които властта въздейства върху правните субекти в държавната политика.

държавната власт е суверенна(неограничена). това й качество се проявява в отношенията й с други недържавни структори и държави.
- изотчник на властта е народа. държавните органи трябва да изразяват волята на народа – интересите на различните социални групи и политически сили.
- държавната власт се осъществява непосредствено от народа и чрез органите предвидени в конституцията.



14. разделение на властите; титуляри на държавните власти

чл.8 гласи: “държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна” 

разделението на властите е разделение на държавните функции между различните органи, най-важни са взаимоотношенията между тези органи. оптималните взаимоотношения са гаранция за нормално и ефективно функциониране на публичната власт.


15.форма на държавно управление и форма на държавно устроиство.

- за критерии при определяне формата на управление се приемат: системета на висшите държавни органи; начинът за образуването им; видът на висшите държавни органи; взаимоотношенията м/у държавните органи.
- форми на урпавление:
	- монархическа: абсолютна, конституционна или парламентарна.
	- републиканска: президентска и парламентарна.
- фарми на държавно устройство:
	- унитарна (единна) – има изградена, единна система от държавни органи, които осъществяват публичната власт. – единна конституция, единно законодателство и единно гражданство.
	- федерацията (стабилен съюз) – единна държава, която обединява множество държави или държавни образования. има общи органи.
	- конфедератция (нестабилен съюз) – създава се на договорна основа между две или повече държави, обединени с отбранителна или друга цел. общност на държави, които съхраняват своя суверенитет.
	-уния (обединение) 
		- лична уния – едно лице манархът е държавен глава на две или повече държави. този съюз е нетраен.
		- реална уния – монархът е глава на множество държави, но съюзът между тях е траен и е скрепен с конституциите  на държавите.


16. способи за осъществяване на държавната власт

чрез пряката демокрация народът непосредствено решава въпроси от държавно или местно значение. тези решения имат императивен характер и пораждат непосредствено правни последици.
непосредствената демокрация е способ за осъществяване на държавната власт чрез пряко волеизявление на политически дееспособни граждани при вземане на решения.
- класическа форма на пряката демокрация е Референдумът - допитване до народа чрез гласуване. те са национални (за създаване или изманение на зкон; допитване до избирателите по определен въпрос) и местни.
право на участие в референдумите имат политически дееспособните граждани, имащи избирателни права.



17. понятие за държавен орган

държавата съществува и функционира чрез система от държавни органи (държавен апарат).
- държавните органи: специфични публични образования, които изпълняват определена роля в управлението на обществото.

- държавният орган е структура, създадена, за да осъществява държавно управление. чрез тях държавата осъществява своята обществена функция.
чрез тях се реализира силата и властта на държавата.
	- за да осъществява поставените му задачи държавният орган притежава властнически правомощия, дадени му от конституцията, законите и подзаконовите актове.
	- той действа от името на държавата и в неин интерес.
	- личният състав на органа се формира чрез избор или назначаване. според състава си органите могат да бъдат: колективни ( народно събрание, министерски съвет) и еднилични ( министрите, главният прокурор, кметовете)



18.система, принципи на организация и дейност на държавните органи; държавен орган и ведомство; държавен апарат.

- понятие за система на държавните органи – единство от взаимосвързани и взаимодействащи си структори, които действат в конкретна среда и постигат определени политически цели. има йерархична конструкция.

- принципи на организация и дейност – основните са: народният суверенитет; разделението на властите, законността и демократизмът. намират приложение в организацията и дейността на всички държавни органи.

- държавен апарат – широка система, която включва в себе си държавните органи, административните структори.


19. видове държавни органи

въз основа на принципа на разделение на властите държавните органи се обособяват в три групи:
	- орган на законодателната власт: народно събрание. единствен законодателен орган.
	- органите на изпълнителната власт: оглавява се от министерски съвет, след него са министрите, областните управители и кметовете. йерархичен принцип- по-долустоящият орган е подчинан на по-горестоящия
	- органите на съдебната власт: състои се от 3 подсистеми – съдебни, прокуроркси и следствени органи. всисши органи на съдебната власт са ВКС и ВАС.
		- съдебните са независими и се подчиняват само на закона.
		- главният прокурор осъществява методичерско ръководство и може да дава задължителни указания на всички прокурори.
		- следствието осъществяват предварително производство по наказателни дела - разследване.
- в съответствие с територията, на която органите осъществяват компетентността си, те биват: 
- висши (централни) на цялата територия на страната: народното събрание, президентът, министерски съвет, министрите.....
- местни - на обособена територия: обласни управители, кметове на общини, на райони и на кметства.



20. българско гражданство – понятие, придобиване и загубване


- гражданството е правно-политическата принадлежност на физическите лица към държавата. то дава право на местоживеене; когато са в чужбина гражданите имат право на защита от държавата; право на участие в управлението на страната.

- придобиване на българско гражданство: 
	- по произход – чл. 25, ал.1 от к.  български гражданин по произход е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин.
	- по масторождение -  когато лицето е родено на територията на съответната държава
	- чрез наторализация – придобиване на бългаско гражданство от чужденци.  престой най-малко 5 г., да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, брак, ако е бежанец......

- загубване на българско гражданство:
	- освобождаване от българско гражданство – само по искане на гражданина.
	- отмяна на натурализация – по отношение на лица придобили българско гражданство. отменя се, ако са нарушени условията за придобиване; били са недостойни за натурализация;
	- лишаване от българско гражданство – осъществява се едностранно от държавата по нейна преценка, без значение от волята на гражданина. при особено тежки престъпни деяния и  лицето е извън страната, не може то да му се отне ме на територията на страната. лишаването се осъществява само по отношение на чужди граждани придобили гражданство, български гражданин по рождание не може да бъде лишен от гражданство. 



21. основни права и задължения на гражданите

22. видове права-лични социално икономически и политически.

23. видове задължения на гражданите

 24 граници за правата на гражданите

избирателна система. понятие и видове
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	различни хипотизи:

съвкупност от принципи, въз основа на които се произвеждат изборите
съвкупност от правни норми, които регламентират избирателните права на гражданите, организацията и реда на произвеждането на изборите
предмет на регулиране от избирателното право, т.е. това са съответните обществени отношения, възникващи в процеса на изборите
фактически ред за организация на изборите и условията за участване на гражданите в тях
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	понятие: съвкупност от фактически обществени отношения, които възникват в процеса на изборите – те се наричат избирателни правоотношения; избирателната с-ма може да се разглежда като съвкупнст от избирателни правоотношения и отношения, уредени от неюридически правила.
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	видове избирателни системи:


	мажоритарна система – исторически първата избирателна с-ма. прилага се в павече от 90 страни.при нея има несправедливост. за избран се счита кандидатът, получил повече от половината или относително повече гласове от останалите. гласовете, подадени за останалите кандидати, които не са избрани не оказват абсолютно никакво влияние. Тази с-ма се използва за избор на президент и кмет.решаващ фактор при нея са личните качества на кандидата, в съвременните условия обаче влияние оказват и партиите, които издигат съответният кандидат. на първия тур на избирателя се дава възможност да избира от много кандидати и победител е този, получил абсолютно мнозинство. На втория изборът му е ограничен между две или три кандидатури, извършва се прегрупиране на политическите сили около тези кандидатури и избран е получилият най-много гласове.


	пропорционална – установява се в края на 18в и е приложена за пръв път в белгия през 1889г. главното й предимство е, че относително вярно отразява присъствието на партиите в парламента, в съответствие с реалното им влияние в обществото. същността на пропорционалната с-ма се състои в разпределянето на депутатските мандати между партиите и коалициите, в съответствие с получените от тях действитерни гласове.  
	смесени – съвкупност от двете.





избирателно право. деления на обективно и субективно и активно и пасивно избирателно право.
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	В основата на всяко избирателно право стоят принципи, които определят неговия характер – това са основни начала, регламентирани от Конституцията и законодателството, които определят същността и очертават съдържанието на правото, въз основа на което избирателите участват в създаването на представителни органи.


	обективно избирателно право – системата от правни норми, които установяват юридическия режим за образуване на определените от Конституцията изборни държавни органи. системата от правни норми, регулиращи избирателните отношения, образуват института на избирателното право.


	субективно избирателно право – лица, притежаващи качеството “граждани” на рб могат да бъдат субекти на избирателни правоотношения – имат субективно избирателно право. субективното право се сбързва с наличието на избирателна правосубектност. 



	активно избирателно право – правото на всеки гражданин, който отговаря на предвидените в конституцията и законите условия, да участва в избиране на представителни органи.
	пасивно избирателно право – правото на всеки гражданин, който отговаря на предвидените в к и з условия, да бъде избиран.










27.организация и провеждане на изборите
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	организацията на изборите е с-ма от действия и условия, осъществявани от политически дееспособни субекти в строго определена логическа последователност. организационно-техническата подготовка на изборите се извършва от мин.съвет, областните управители, кметовете и др. финансовите р-и по подготовката се поемат от държавния бюджет. включва:

 

	насрочване – началния момент от подготовката. той е акт с важно политическо и юридическо значение, който предхожда всички останали действия. при: изтичане конституционно предвидения мандат; предсрочно прекратяване на мандат на колективни или единични орани; необходимост от произвеждане на втори тур или частичен избор.
	избирателни райони и секции – народните представители и общинските съветници и кметовете у нас се избират в териториални избиратерни райони, а гласоподаването се осъществява по избирателни секции.районите са формирани въз основа броя на жителите. те биват:

-едномандатни – от които се избира един народен представител при мажоритарна избирателна с-ма.
-многомандатни – броя на депутатските мандати е правопропорционален на числеността на населението в района.
	-секции – районите се разделят на секции, където се извършва гласоподаването, преброяването на гласовете и отчитане на резултатите от гласуването. включват до хиляда избиратели.
					
	избирателни списъци – удостоверяват избирателната дееспособност на гражданите. не пораждат избирателни права на гражданите, а отразява тяхното наличие. всеки гражданин, които отговаряна чл.42, ал.1 от к, служебно и задължително се вписва в избирателните списъци. 
	избирателни комисии – ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ, КОИТО ПОДГОТВЯТ И ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИТЕ. В СЪСТАВА ИМ СЕ ВКЛЮЧВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, ДР. ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ВИДОВЕ: ЦЕНТРАЛНИ, РАЙОННИ И СЕКЦИОННИ. 
	ПРЕДЛАГАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ – СУБЕКТИ НА ПРАВОТО ДА ИЗДИГАТ КАНДИДАТИ СА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИТЕ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗБИРАТЕЛИТЕ. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ СЕ ИЗВЪРШВА 40 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН. ТЯ Е АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА, ЗА ДА МОГАТ ТЕ ДА РЕГИСТРИРАТ СВОИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ И КАНДИДАТИ. ЛИСТИТЕ СЕ ИЗГОТВЯТ ОТ РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ. КАНДИДАТ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВПИСАН НАЙ-МНОГО В 2 ИЗБОРНИ ЛИСТИ. КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ СЕ ИЗДИГА В ОБЩА ЛИСТА ОТ СЪОТВЕТНАТА ПАРТИЯ ИЛИ КОАЛИЦИЯ. 
	ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ – МНОГОСТРАННА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ.......В ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДА МОТИВИРА ИЗБОРНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ. ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТАЗИ ЦЕЛ ТЕ ИЗПОЛЗВАТ РАЗЛИЧНИ СРЕДСТВА – ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ, ПРЕСАТА, ОБРЪЩЕНИЯ, МИТИНГИ, ДИСПУТИ.......ТЯ ЗАПОЧВА СЛЕД РЕГИСРИРАНЕТО НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ ( 30 ДНИ ) ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН И ПРИКЛЮЧВА 24 ЧАСА ПРЕДИ НЕГО. 
	ГЛАСУВАНЕ – ЧРЕЗ НЕГО ИЗБИРАТЕЛЯ ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЕТО АКТИВНО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО. ТО Е ТАЙНО, ЛИЧНО, В НЕРАБОТЕН ДЕН. ПРИ ГЛАСУВАНЕТО ИЗБИРАТЕЛЯТ УДОСТОВЕРЯВА СВОЯТА САМОЛИЧНОСТ С ЛИЧНА КАРТА. 
	ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ – ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ФАЗА НА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ. ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО МОГАТ ДА ПРИСЪСТВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ.....И ЖУРНАЛИСТИ....УСТАНОВЯВА СЕ БРОЯ НА ПЛИКОВЕТЕ, НАМЕРЕНИ В ИЗБОРНАТА КУТИЯ И СЕ СРАВНЯВАТ С БРОЯ НА ГЛАСУВАЛИТЕ ПО ИЗБИРАТЕЛНИУ СПИСЪК. СЛЕД ТОВА СЕ ОТДЕЛЯТ ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ БЮЛЕТИНИ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ОТ НЕДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ И ПРАЗНИТЕ ПЛИКОВЕ. СЛЕД ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ПРОТОКОЛИТЕ (ПОДПИСАНИ ОТ ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА), СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МАНДАТИТЕ И СЕ ОПРЕДЕЛАТ ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ. В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАНДАТИТЕ УЧАСТВАТ САМО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО СА ПОЛУЧИЛИ НАЙ-МАЛКО 4% ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ В СТРАНАТА. 
	ВТОРИ ТУР – ВТОРИ ТУР СЕ ПРОВЕЖДА ПРИ ИЗБОР ЗА ПРЕЗИДЕНТ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ, КМЕТОВЕ, ТЪЙ КАТО СЕ ИЗБИРАТ ЕДНОЛИЧНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ. ПРИ ВТОРОТО ГЛАСУВАНЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ ПЪРВИТЕ ДВЕ КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЛИ ДР. ДВОЙКИ, ПОЛУЧИЛИ НАЙ-МНОГО ГЛАСОВЕ НА ПЪРВИЯ. НЕ СЕ ИЗИСКВА В ГЛАСУВАНЕТО ДА СА УЧАСТВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛИ. 
	ОСПОРВАНЕ ЗАКОННОСТТА НА ИЗБОРИТЕ – ЗАКОНОСТТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЖЕ ДА БЪДЕ УСПОРЕНА ПРЕД КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД. ОТ КАНДИДАТИТЕ, ПАРТИИТЕ...........ОСПОРВАНЕТО НА ЗАКОННОСТТА НА ИЗБОРИТЕ НЕ ВИНАГИ ОЗНАЧАВА ОСПОРВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.


ЗАКОНОДАТЕЛНА ВЛАСТ – ПОНЯТИЕ И СЪЩНОСТ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ – ОБЩА ХАРАКТЕРИСКА


ЧЛ. 62 – НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ И УПРАЖНЯВА ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. 
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	ЕДИНСТВЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН, НЕПРЕКЪСНАТО ДЕЙСТВАЩ ОРГАН
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ПОЛУЧАВА ВЛАСТНИЧЕСКИТЕ СИ ПРАВОМОЩИЯ ОТ НАРОДА
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	ИЗГРАЖДА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ И УЧАСТВА ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА  КС, ВСС
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	ПРИЕМА АКТОВЕ С ВИСША ЮРИДИЧЕСКА СИЛА
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ИМА ШИРОКА ПУБЛИЧНОСТ
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	МАНДАТ – 4 ГОДИНИ





 РЕД НА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ, НО НЕ ПОСТОЯННО ЗАСЕДАВАЩ ОРГАН.
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	СЕСИЯ – ОСНОВНА ФОРМА ЗА РАБОТА НА НС. ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ, ПРЕЗ КОЕТО НС ЗАСЕДАВА И ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ.


	СВИКВА СЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС ПО ИНИАЦИТИВА НА 1/5 ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРЕЗИДЕНТА И МС.
	3 СЕСИИ ГОДИШНО И 3 ВАКАНЦИИ. ВСЯКА СЕСИЯ СЕ СЪСТОИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ. 3 ДНИ ЗАСЕДАНИЯ И 1 ДЕН ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
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	ЗАСЕДАНИЯ – ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ ( КОГАТО ВАЖНИ ДЪРЖАВНИ ИНТЕРЕСИ НАЛАГАТ ТОВА )
	РЪКОВОДЯТ СЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛИ НЕГОВ ЗАМЕСТНИК
	СВОБОДА НА ИЗКАЗВАНИЯТА, ОГРАНИЧЕНИ САМО ПО ВРЕМЕ. МИНИСТРИТЕ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА ВИНАГИ, КОГАТО ПОИСКАТ.

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОГАТ ДА ОТПРАВЯТ РЕПЛИКИ КЪМ ДЕПУТАТА, ПОСТАВИЛ ВЪПРОСА, КОЙТО СЕ РАЗИСКВА (ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ ИЗКАЗВАНИЯ). НА РЕПЛИКАТА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ИМА ПРАВО НА ДУПЛИКА (ОТГОВОР)
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	ГЛАСУВАНЕ – ЛИЧНО – ЯВНО ИЛИ ТАЙНО. ЯВНО – ИЗВЪРШВА СЕ С ВДИГАНЕ НА РЪКА, ПОИМЕННО ИЗПИСВАНЕ НА ИМЕНАТА....А ТАЙНОТО С БЮЛЕТИНИ. ПО ВРЕМЕ НА ГЛАСУВАНЕТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ИЗКАЗВАНИЯ.
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	КВОРУМ – ЗАВИСИ ОТ ИЗИСКВАЩОТО СЕ МНОЗИНСТВО ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ АКТ. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНИ КВОРУМЪТ ТРЯБВА ДА Е ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ВСИЧКИ НАРОДНИ ПРИДСТАВИТЕЛИ. НАЙ- МАЛКО 121 ОТ 240. 
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МНОЗИНСТВО – ИЗИСКВАЩИЯ СЕ БРОЙ ГЛАСОВЕ, КОЙТО ТРЯБВА ДА ПОЛУЧИ ЕДИН ПРОЕКТ ЗА АКТ, ЗА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЗАКОН, РЕШЕНИЕ И Т.Н. ИМА 3 ВИДА:
	ОБИКНОВЕНО – ½ + 1 ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ

АБСОЛЮТНО – ½ + 1 ОТ ВСИЧКИ
	КВАЛИФИЦИЛАНО – ¾ ИЛИ 2/3 ОТ ВСИЧКИ. ТОВА СТАВА ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТИТУЦИЯТА, ИЗМЯНА НА ПРЕЗИДЕНТА И........


31. ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ. ХАРАКТЕРИСТИКА И ДЕЙСТВИЕ НА ЗАКОНА. ВИДОВЕ ЗАКОНИ.
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НАЙ-ВАЖНАТА ФУНКЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА. ПРЕДХОЖДА И ОПРЕДЕЛЯ ДРУГИТЕ ДВЕ ВЛАСТИ. НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ТАЗИ ДЕЙНОСТ С ПОМОЩТА НА ДРУГИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ. РЕЗУЛТАТ ОТ ТАЗИ ДЕЙНОСТ СА ЗАКОНИТЕ, РЕГУЛИРАЩИ ТРАЙНО ОСНОВНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ. ЗАКОНИТЕ ИМАТ ДЕЙСТВИЕ САМО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ЦЯЛАТА ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕЯ. С ВЛИЗАНЕТО ИМ В СИЛА ТЕ СТАВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА АДРЕСАТИТЕ ИМ. 
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	ВИДОВЕ ЗАКОНИ:
	КОНСТИТУЦИОННИ – ПРИТЕЖАВАТ НАЙ-ВИСША ЮРИДИЧЕСКА СИЛА. КОНСТИТУЦИЯТА Е ВЪРХОВЕН ЗАКОН. ВСИЧКИ ПРАВНИ АКТОВЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ С КОНСТИТУЦИОННИТЕ НОРМИ. 
	ОБИКНОВЕНИ – НАЙ-ГОЛЯМАТА ПО ОБХВАТ ГРУПА АКТОВЕ СЛЕД КОНСТИТУЦИОННИТЕ.


32. ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПРОЦЕС
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКОНОПРОЕКТ. ВНАСЯ СЕ ОТ МИН.СЪВЕТ ИЛИ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 
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	ОБСЪЖДАНЕ – ЗАКОНОПРОЕКТА СЕ ОБСЪЖДА ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ДВА ПЪТИ. ТЕ ГО ГЛАСУВАТ, СЛЕД ТОВА СЕ ВНАСЯ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА. В ЗАЛАТА СЕ ОБСЪЖДА ПЪРВИЯ ПЪТ ПО ПРИНЦИП, А ВТОРИЯТ ТЕКСТ ПО ТЕКСТ.
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	ГЛАСУВАНЕ – ГЛАСУВА СЕ, ИЗПРАЩА СЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА ОБНАРОДВАНЕ В ДВУСЕДМИЧЕН СРОК. СЛЕД ТОВА СЕ УСТАНОВЯВА АВТЕНТИЧНОСТТА НА ЗАКОНА КАТО СЕ ПОДПИСВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, СЕКРЕТАРИТЕ И СТЕНОГРАФИТЕ. 



33. ПРАВОМОЩИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
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ПРАВОМОЩИЯТА СА ОСНОВНИЯ ЕЛЕМЕНТ, КОЙТО ОПРЕДЕЛЯ СТАТУСА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ. ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА, КОИТО ДАДЕН ОРГАН Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ОСЪЩЕСТВЯВА. ПРАВОМОЩИЯТА НА НС СА ПОСОЧЕНИ В:
	ЧЛ. 84 – ПРИЕМА, ИЗМЕНЯ, ДОПЪЛВА И ОТМЕНЯ ЗАКОНА; УСТАНОВЯВА ДАНЪЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯ ТЕХНИЯ РАЗМЕР; НАСРОЧВА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ; ДАВА АМНИСТИЯ....
	ЧЛ. 85 – НС РАТИФИЦИРА И ДЕНОНСИРА МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ, КОИТО: ИМАТ ПОЛИТИЧЕСКИ ИЛИ ВОЕНЕН ХАРАКТЕР; СЕ ОТНАСЯТ ДО УЧАСТИЕТО НА РБ В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.КОРИГИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТЕ ГРАНИЦИ


34. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА
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ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА Е КОМПЕТЕНТНО САМО ВНС. НС Я ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА, ОСВЕН МАТЕРИЯТА, РЕЗЕРВИРАНА ЗА ВНС. НС ПРИЕМА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ¾ ОТ ВСИЧКИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 


35. ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
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	КОНТРОЛЪТ, КОЙТО УПРАЖНЯВА НС ВЪРХУ ПРАВИТЕЛСТВОТО. СЪЩО ТАКА ВЪРХУ МЕСТНИ ОРГАНИ, СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.........ПАРЛАМЕНТАРНИЯ КОНТРОЛ Е ПОЛИТИЧЕСКИ И ИМА ЗА ЦЕЛ ДА УСТАНОВИ КАК МС ОСЪЩЕСТВЯВА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНА ПОЛИТИКА. НЕГОВИТЕ КОНСТАТАЦИИ ЗА ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО МОЖЕ ДА СЕ САНКЦИОНИРА ЧРЕЗ СНЕМАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ДОВЕРИЕ ОТ НЕГО.
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	ДВЕ ОСНОВНИ ФОРМИ НА ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ.


	ПИТАНИЯТА СЕ ОТПРАВЯТ КЪМ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛИ МИНИСТРИТЕ ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НС В ПИСМЕНА ФОРМА. ТОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА УВЕДОМИ ДЕПУТАТА ЗА ДАТАТА И ЧАСЪТ, В КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ДАДЕ ОТГОВОР. АКО ОТГОВОР НЕ СЕ ДАДЕ В СРОК, СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ДЛЪЖНО ДА СЕ ЯВИ ПРЕД НС И ДА ДАДЕ ОБЯСНЕНИЕ. 



36. ПОЛИТИЧЕСКО ПРИДСТАВИТЕЛСТВО

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ИЗБИРАТЕЛИТЕ И НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ. ДЕПУТАТА ДЕЙСТВА ОТ ИМЕТО НА ТЕЗИ, КОИТО СА ГО ИЗБРАЛИ. ТОЙ ИЗРАЗЯВА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ТЕЗИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВА. МАНДАТ, ОПЪЛНОМОЩЕНИ.


37. ИМУНИТЕТ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ. СНЕМАНЕ.
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ИМУНИТЕТА Е ЕДИНСТВО ОТ НАКАЗАТЕЛНА НЕОТГОВОРНОСТ ( ЗАБРАНА ДА СЕ ТЪРСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ) И НАКАЗАТЕЛНА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ.( ЗАБРАНА ДА СЕ ВЪЗБУДИ НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ). 
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	ИМУНИТЕТА СЕ СНЕМА ЗА ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 5 ГОДИНИ. НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕ ЗАДЪРЖАТ С РАЗРЕШЕНИЕ НА НС.


38. ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ГЛАВЕН УЧРЕДИТЕЛЕН ОРГАН, КОЙТО ПРИЕМА, ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА КОНСТИТУЦИЯТА. СЪСТОИ СЕ ОТ 400 НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. ИЗБОРИ ЗА ВНС СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ПО ИНИЦИАТИВА НА НС. РЕШЕНИЯ СЕ ВЗИМАТ С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ВСИЧКИ. ИМА ПРАВОМОЩИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА НАЙ-ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ ОТ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ДЪРЖАВНОСТТА НА РБ. РЕШАВА ВЪПРОСИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРИТОРИЯТА НА РБ., ПРОМЯНА НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ. МОЖЕ ДА ИЗМЕНЯ ОСОБЕНО ВАЖНИ ТЕКСТОВЕ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА КАТО ЧЛ.2, 5. ПРАВОМОЩИЯТА НА ВНС НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДЕЛЕГИРАНИ НА НС. 







39. Президент

 чл. 92, ал..1 постановява: Президента е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява РБ в международните отношения. Той може да членува в политическа партия, но няма право да участва в нейното ръководство. Притежава властнически правомощия и участва във формирането на държавната политика, докато МС я осъществява и носи отговорност за нея. 
	функции: представителни-  във международните отношения

-  арбитражна функция- осигуряване на нормалните взаимоотношения между държавните органи
- функция по отбраната и сигурността
Президентът се подпомага от вицепрезидента, който не го замества в случай на отсъствие. 



40. Избор на президент и вицепрезидент.

Избира се пряко от избирателите за срок от 5 години. За президент може да бъде избиран всеки български гражданин по рождение, навършил 40 г. и живял последните 5 г. в страната. Избран е кандидатът получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повечето от половината избиратели. Ако кандидат не е избран, в седем дневен срок се провежда нов избор, в който участват двамата кандидати получили най-много гласове. Избран е кандидатът получил повече гласове. Избор за нов президент се провежда не по рано от три месеца и не по късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Спорове относно законността на избора се решават от КС в едномесечен срок след изборите. Вицепрезидентът се избира едновременно и в една листа с президента при условията и реда за избиране на президент. Двамата могат да бъдат преизбирани на същата длъжност само за още един мандат. 


41. Срок на пълномощията на президента и вицепрезидента
.
Срока на пълномощията (мандата) е пет години. Прекъсва се с изтичане на петте години. Възможно е предсрочно прекратяване на основание чл. 97 от К: подаване на оставка пред КС; трайна невъзможност да изпълнява свойте правомощия за повече от една година; поради тежко заболяване или смърт. 
	при прекратяване на мандата 
	вицепрезидента встъпва в длъжността на президента до предсрочно произвеждане на избори

ако вицепрезидента не е в състояние, то председателя на НС изпълнява длъжността
	НС насрочва избори за президент и вицепрезидент.



42. Правомощия на президента по чл. 98  от К.

- насрочва избори за НС и органи на местно самоуправление
- отправя обръщение към народа и НС 
- сключва международни договори, в случаите определени със закон. 
- обнародва законите
- награждава с ордени и медали
- упражнява право на помилване



43. Правомощия на президента по чл. 100, ал. 1

Президентът е върховен главнокомандващ на Въоръжените  сили. Ал. 2, назначава и освобождава Висшия команден състав на ВС. Ал. 4, обявява обща или частична мобилизация по предложение на МС. Ал. 5, обявява положение на война, при въоръжено нападение на страната. 



44. Отлагателно вето на президента.

Ветото е правомощие на президента във връзка със законодателната дейност. Тоя опит да се внесе корекция в законите. Чл. 101 дава възможност на президента да върне закон за ново обсъждане от НС (отлагателно вето) в срок от 15 дни след приемането на закона от НС. След повторното приемане на закона от НС президентът  е длъжен в срок от 7 дни да го обнародва. 






45. Актове на президента.

Президентът като едноличен държавен орган издава, а не приема актове. Според чл. 102 от К президента издава укази, отправя обръщения и послания. Указите на президента са ненормативни актове и пораждат правни последици от момента на тяхното подписване. Издават се по конкретни въпроси, като насрочване на избори на парламент и местни органи.
Указите на президента могат да се приподписват (консигнатират) от министър- председателя или от министър, което означава, че те носят политическата отговорност пред парламента. Не подлежат на приподписване указите от чл. 102, ал. 3 от К. 



46. Отговорност на президента и вицепрезидента – чл. 103 от К.

Те не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции с изключение на държавна измяна и нарушаване на К. Не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбудено наказателно преследване. Мотивирано обвинение срещу тях се повдига пред НС  по предложение на ¼  от всички народни представители (60 души). Ако НС потвърди обвинението с мнозинство с 2/3 от всички се търси отговорност пред КС. Той се произнася в едномесечен срок. Ако се установи измяна или нарушаване на К пълномощията (мандата) им се прекратяват. С решението делото се изпраща на гл. прокурор. Той възбужда наказателно преследване, но не срещу президента или вицепрезидента, а срещу вече редовните граждани за деяния, извършени в качеството им на държавен орган. 



48. Вицепрезидент

Чл. 92, ал.2 – президентът се подпомага в  своята длъжност от вицепрезидента.
В случай на отсъствие на президента, вицепрезидента не го замества. При предсрочно прекратяване пълномощията на президента вицепрезидента встъпва в длъжността на президент до избор на нов. 
Чл. 104 Президентът може да възлага правомощия на вицепрезидента по чл. 98, т. 7, 9, 10, 11. 



50. Министерски съвет

МС осъществява държавното управление, като се опира на доверието на НС. Той е титуляр на изпълнителната власт, която осъществява  въз основа и в изпълнение на законите. Задачите които изпълнява правителството са разнообразни и изменящи се,но основните му правомощия се съдържат в К. 
МС се състои от министър-председател, зам. председатели и министри. 
За образуването на МС решаваща роля имат, както президента, така и политическите партии. Президента поставя началото на този процес, като след избиране на парламент, с указ възлага проучвателен мандат за съставяне на правителство на посочения от най- голямата парламентарна група кандидат за министър- председател. Той, обикновено се предлага  лидерът на партията имаща мнозинство, е длъжен в седем дневен срок да състави листа на бъдещото правителство. Гласува се. Клетва по чл. 76, ал. 2. При неуспех за съставяне на правителство президентът е длъжен да връчи проучвателен мандат на втората по големина партия, ако и този опит е неуспешен президентът за трети път възлага проучвателен мандат на партия по негов избор. 




51. Правно положение на министър председателя
.
	- голяма роля при сформиране на МС
	- пълномощията на министрите зависят от МП
	- той е пръв между равните, няма привилегии при гласуване на правни актове. 
	- има собствени властнически правомощия, т. е. отделен самостоятелен държавен орган.
	- той е едноличен орган на изпълнителната власт, който съществува едновременно с МС.




52. Актове на МС

Докато актовете на НС са първичната уредба на общ. отношения, то тези на МС са вторични. Те доразвиват и конкретизират вече регламентираните със закон отношения. Според чл.114 от К МС приема постановления, разпореждания и решения. 
	постановление; приемат се правилници и наредби

разпореждания; регулират конкретни общ. Отношения.
Решения; уреждат конкретни или индивидуални общ. Отношения.




53. Служебно правителство.

Когато НС изчерпи своите конститутивни възможности за създаване на правителство възниква парламентарна криза. Според чл. 99, ал. 5 от К президентът разпуска НС, насрочва нови избори и назначава служебно правителство. Той определя структурата и състава на служебното правителство. То е временно, докато не бъде избрано ново НС. Нови избори се произвеждат най-късно два месеца след прекратяване срока на пълномощията на предишното. Служебното правителство има статуса на МС определен от К, то не полага клетва (чл.76, ал.2 от К), върху него не се упражнява парламентарен контрол, то е отговорно пред президента. То може да упражнява законодателна инициатива. Не може да сключва договори за държавни заеми, поради това, че се иска предварително съгласие от НС.



55. Политическа отговорност на МС – Вот на довери и недоверие.





56. Съдебна власт

чл. 117, ал. 1 – съдебната власт защитава правата и законите интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.
- съдебната власт е дейност, осъществявана от съда – правосъдие.
- Към съдебната власт се включват и дейности от предварително разследване и прокурорски надзор.
- органи на съдебната власт са прокуратурата, следствените органи и съдилищата. Но прокуратурата и следствието не осъществяват правосъдна дейност. Те подпомагат съда в неговата дейност.
- чл. 117, ал. 2 – Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, прокурорите, следователите и съдебните заседатели се подчиняват само на закона.
- има самостоятелен бюджет.



57. Принципи за организация на съдебната система.

1. независимостта н съдиите, прокурорите и следователите е основен принцип на съдебната власт. Те са абсолютно независими, никой не може да им указва влияние. Гаранция за тяхната независимост е несменяемостта им (3 години след встъпване в длъжност).
	- притежават имунитет, което ги прави наказателно неотговорни.  Отнема се по решение на ВСС.
	- политически неутрални и не могат да се ангажират с политическа дейност.
	2. основен принцип е и спазване на законността от всички органи на съдебната власт. Органите на съдебната власт осъществяват своите функции въз основа и в изпълнение на закона.
	3. Равенство на гражданите пред закона и съда.
	4.Условия за състезателност в съдебния процес.




58. Конституционни принципи за дейност на съдилищата

1. независимостта на съдиите, прокурорите и следователите е основен принцип на съдебната власт. Те са абсолютно независими, никой не може да им указва влияние. Гаранция за тяхната независимост е несменяемостта им (3 години след встъпване в длъжност).
	- притежават имунитет, което го прави наказателно неотговорни.  Отнема се по решение на ВСС.
	- политически неутрални и не могат да се ангажират с политическа дейност.
	2. основен принцип е и спазване на законността от всички органи на съдебната власт. Органите на съдебната власт осъществяват своите функции въз основа и в изпълнение на закона.
	3. Равенство на гражданите пред закона и съда.
	4. Условия за състезателност в съдебния процес.
	5. Съдебното производство е три инстанционно.



59. Правно положение на ВКС и ВАС

1. ВКС 
Чл. 124 К. гласи, че ВКС осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.
Той е висша съдебна инстанция по наказателни и граждански дела, не ги разглежда по същество, а се произнася по законосъобразността на актовете.   Касация означава отмяна.
	ВКС има две колегии: гражданска и наказателна, а към тях се създават отделения. Всяка една от колегиите може да сезира КС
	Общи събрания: гражданските съдии си имат свои, както си имат и наказателните. Събранията се провеждат при кворум не по-малък от 2/3 от всички съдии. Решения се вземат с обикновено мнозинство (1/2 + 1 от присъстващите).
	Тълкувателните решения се обсъждат и приемат от общите събрания.
	Пленум: състои се от всички съдии от ВКС. Кворумът за заседанията на пленума е 2/3 от общия брой на съдиите.
	Председателят: осъществява организационно и административно ръководство на съда, представлява го пред другите държавни органи, назначава и освобождава служителите на съда. Назначава се за срок от 7 год. от президента на Републиката по предложение на ВСС.


2. ВАС
Чл. 125, ал. 1 осъщ. върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.
	произнася са по споровете за законосъобразност на актовете на МС и министрите. 
	Чл. 120, ал. 2 Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които засягат техни права и законни интереси, освен актове, изрично посочени със закон.
ВАС  има председател и двама заместници.

Състои се от две колегии. Всяка колегия образува свое общо събрания и може да сезира КС.
Общото събрание и пленумът се състоят от всички съдии. Общото събрание обсъжда и приема тълкувателни решения, а пленумът решава само организационни въпроси на съда.
Адм. актове на ВСС, които засягат права на съдии, прокурори и следователи могат да се обжалват пред ВАС по реда на ЗАП.



60. Прокуратура – система 

Прокурорите са еднолични органи, които осъществяват надзор за законност. Те притежават държавновластнически правомощия, но не могат да отменят актове на държавни органи, не могат да налагат наказания за нарушаване на закона. Прокурорският надзор има за предмет само съблюдаването на законосъобразността на актовете и действията на определени правни субекти. Прокуратурата действа , ако бъде сезирана по съответния ред или по своя инициатива.
	- Системата на прокуратурата включва: главна прокуратура, оглавявана от главен прокурор, апелативни; военно-апелативна; окръжни и районни. 
61. принципи за организация и дейност на прокурорските органи


Функции на прокуратурата чл. 127 от К

Прокуратурата  следи за спазване на законността, като: 
	привлича към отговорност лица, които са извършили престъпления и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер.

упражнява надзор при изпълнение на наказателни и други принудителни мерки.
Предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове.
В предвидените от закона случаи участва в граждански и административни дела.



63. Следствие

Следствените служби се изграждат при Окръжните съдилища.
Следователите осъществяват предварителното следствие (разследване) по наказателни дела, чл. 128 от К. Те извършват своята дейност в съответствие със закона, техните разпореждания във връзка с предварителното разследване са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.
	- Специалната следствена служба е създадена, за да извършва разследване по дела с особена фактическа и правна сложност, както и по дела извършени в чужбина.




ВСС

ВСС е колективен административен орган на съдебната власт. Назначава, освобождава, повишава и санкционира съдии, прокурори и следователи.
	Състав – Състои се от 25 членове. НС избира 11; 11 се избират от делегатските събрания на съдиите ( 6 ), на прокурорите (3) и на следователите (2). По право членове на ВСС са председателя на ВКС, председателя на ВАС и главният прокурор. Председател на ВСС е министъра на правосъдието, но той няма право на глас.

Срокът на пълномощията на членовете на ВСС е 5 години. Не могат да се преизбират в два последователни мандата.
Предсрочно освобождаване на член на ВСС става с решение на органа който го е избрал; по негово желание; при влязла в сила осъдителна присъда; при поставяне на лицето под пълно или ограничено запрещение. 
Заседанията на ВСС се провеждат, ако присъстват най-малко 2/3 от състава му. Свиква се най-малко 1 на 3 месеца. Решенията му се взимат с явно гласуване с обикновено мнозинство.
Решенията за издигане на кандидатурите за председателя на ВАС, ВКС и главният прокурор се вземат с абсолютно мнозинство с тайно гласуване. Решенията подлежат на обжалване пред ВАС в двуседмичен срок.

65.Административно-териториално устройство. Административно-териториални единици. Видове

Административно-териториално устройство е териториалната организация на държавата.
- Територията на РБ е обособена в части, които включват населени места и землища към тях със съответно население. На територията на тези части (териториални единици) се създава система от органи за самоуправление и държавна администрация, чрез които се осъществява управлението на обществените процеси.
	-  територията на държавата е разделена на Административно-териториални единици. Общини и области. 
		- Областта е териториално образование с административно предназначение, тя се състои от няколко съседни общини, има си обособена територия. В център на една област стои винаги град – културен и стопански център с изградени социална и техническа инфраструктури, транспортни връзки от него до населените места в областта. Създаването и закриването на област се извършва само със закон. 28 области, като Столична община е със статут на област.
		- Общината е основна административно-териториална единица. В нея се създават съставни административно-териториална единици – кметства и райони. Съществуват 262 общини, в които са включени 4017 кметства и 31 района. Състои се от едно или повече населени маста. Територия – кметства + райони или населени места. Условия за създаване на община е наличието на над 6000 души.
			- Райони – те са част от територията на общините. Създават се в Столицата и в градове с население над 300 000 души със закон. По решение на общинския съвет могат да се създават райони и в градове с над 100 000 души.  
			- Кметства – част от територията на общините, създават се по решение на общинския съвет. Състои се от едно или повече съседни населени места, образуват се при население над 100 души.

 Местно самоуправление – понятие, децентрализация  и деконцентрация

- Местното самоуправление е обективно необходимо е демократичното държавно организирано общество. Има за основа народния суверенитет. Същността на местното самоуправление е реалната възможност на населението самостоятелно са решава въпросите от местно значение, най-тясно свързани с неговите нужда. Местното самоуправление е способ за:
		- Децентрализация – държавата предоставя властнически правомощия на местните органи и населението в рамките, не които те решават въпросите от местно значение. Тя означава още прехвърлянето на правомощия от органите на централната изпълнителна власт на правни субекти , които не са в йерархическа зависимост спрямо тях.
		- Деконцентрация – Централната власт изгражда свои структури по места: данъчна администрация, полицейски органи……. . 



 Община – понятие, правна уредба и предназначение

- Общината е основна административно-териториална единица, в пределите на която се осъществява самоуправление на населението. Територията на общината – кметствата или населените места + принадлежащите им землища. Общината е юридическо лице със свои органи, имущество и самостоятелен бюджет, тя е финансово самостоятелна при решаване на местните въпроси. Това е обективна предпоставка за самоуправлението – пряко от гражданите или от избраните от тях общински съвети и кметове.
- Общината има право на своя собственост, която използва в интерес на населението на общината. Тя може да бъде публична и частна:
		- публична са онези обекти, които са изключени от гражданския оборот т. е. те могат да бъдат само собственост на общината и й служат за задоволяване на обществени и административни потребности: пощата, паметници на културата…..
		- общинска частна са имоти и вещ, които могат да се отчуждават.  Това са недвижими имот.
- Общината може да осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско имущество и самостоятелни чрез общински предприятия. Тя е финансово самостоятелна, има самостоятелен бюджет отделен от държавния. Той се приема от общинския съвет по предложение на кмета. 

Общински съвет – правна х-ка, избиране, състав, ред за работа и вземане на решения, председател. Комисии.



- Общините се самоуправляват и чрез общинските съвети ( ОС ). Те са органи формирани от населението и са свързани със задоволяването на неговите потребности. Не се отнасят към нито една от 3-те власти. Те са самостоятелни структури.
  	- Избиране – Избират се от на селението на основата на общо, равно и пряко избирателно право при тайно гласуване за срок от 4 г. общинските съветници се избират по пропорционалната избирателна система.
	- Състав – ОС са местни представителни органи с обща компетентност. Техния състав се определя според броя на населението (МСМА). До 5000 души – 11 съветници; 10 000 – 13, 20 000 – 17, За Столичния ОС са 61.
	- Ред за работа – ОС е колективен орган. Той се свиква на първото си заседание от областния управител в 14 дневен срок от изтичане на мандата на предходния. Клетва. Има правилник, с който урежда въпроси на вътрешната структура и функционирането на ОС и неговите комисии, общинската администрация……. .
	- Председател – вътрешен ръководен орган, но не е самостоятелен. Избира се от общинските съветници с тайно гласуване с абсолютно мнозинство. При неуспешен избор – втори тур – първите двама….  .
Председателят на ОС може в зависимост от големината на общината и на работата, която извършва може да бъде щатен или частично платен. Има организационни  във връзка с организацията на дейността на Ос и го представлява пред други институции. Той свиква съвета на заседания, ръководи тяхната подготовка, председателства заседанията, координира дейността на комисиите………. . пълномощията му и тези на ОС могат да бъдат прекратени предсрочно по чл. 30, ал. 4 ЗМСМА



Компетентност и видове правни актове на общинския съвет


Според чл.22, ал.1 от ЗМСМА ОС при осъществяване на своите  правомощия приема правилници, наредби и решения и инструкции.        -Правилниците и наредбите по принцип са нормативни актове. Имат ограничена територия на действие и не е задължително да действат върху цялата територия на общината. Те са задължителни, при неизпълнението им се налага санкция. 
-Решения – могат да бъдат нормативни и ненормативни подзаконови актове, уреждат материя от сферата на икономиката, културата, образованието и др. 
-Инструкции – с тях се дават оказания на подчинени на него органи или организации за прилагане на нормативни актове. 


70. Кметове – видове, правно положение, избор, компетентност и правни актове. Заместник – кметове и секретар на общината


 Кмета е орган на изпълнителната власт в общините, районите и кметството. Негово задължение е да работи за изпълнение на решенията на съвета и носи отговорност пред него. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от 4 г. разбираш ли ? За кмет на община или кметство се избира лице, което е само български гражданин, навършил 18 г. и притежаващ избирателни права. Има подзаконова дейност и притежава обща компетентност. Клетва. 
  -Кмета в своята дейност се подпомага от заместник-кметове, секретар и административен апарат. По предложение на кмета, ОС избира един или повече заместник-кметове, които отговарят за различни ресори от дейността на общинската администрация. Трябва да отговарят на същите изисквания като кмета. 
  -Секретарят се назначава безсрочно от кмета. Той трябва да отговаря на условия за кмет, да има висше образование. Функции – организиране на общинската администрация. 


Правно – организационни отношения между ОС и кмета на общината


Областта – административно–териториална единица. Областен управител – правно положение. Отношенията на областния управител с ОС и с кмета на общината


Областта е административно-териториална единица. 28 области.  Управлява се еднолично от областен управител. Подпомага се от заместник областен управител и административен апарат. Той е проводник на държавната политика в областта. Извършва административен контрол. Статутът му се урежда от Закон за администрацията. Той контролира изпълнението на актовете на президента и МС. Осигурява спазването на законността и осъществява административен контрол за законосъобразност на актовете и действията на органите на местно самоуправление и местна администрация. 
Издава заповеди, спира изпълнение на законосъобразни актове на ОС, отменяне на законосъобразни актове на кметовете на общините.

73. Контрол за конституционност. Модели

-Целта на контрола е да създаде непротиворечива законова система, изградена на принципа на върховенството на Конституцията. Има 2 основни системи: 1. контрол, осъществяван от самият парламент върху приеманите от него закони - самоконтрол. 2. контрол, осъществяван от извънпарламентарни институции.
- Самоконтрол – Сам упражнява контрол върху актовете си.
- Извънпарламентарен контрол – от извънпарламентарни юриздикции, стоящи извън трите власти – Конституционният съд: атовете му са нормативни, имат еднаква юридическа сила със закона, дори са по-добре защитени – те не могат да се отменят от никои.
- Модели: 
	- Няма пряка конфронтация (противопоствяне) между парламента и конституционните съдилища. – единност на опозицията и парламентарното мозинство.




Конституционен съд – обща характеристика

С конституцията от 1991г. се заменя парламентарния механизъм за конституционност на законите със извънпарламентарен кантрол, чрез Конституционния съд. Той е съд само по наименование, не и по правен статус. Има особен характер, той е особен държавен орган . Не се намира сред трите власти, но не е и четвърта.
Правомощията на Конституционния съд се отпределят от К. Чл. 149, ал. 1.
Конституционния съд е равнопоставен спрямо другите върховни органи на трите власти. Той е призван да внася корекции и да балансира при упражняване на държавната власт , от органите на трите власти, за да се осигури ефективното фукциониране на държавната власт.

75. Състав и конституиране на Конституционния съд. Предсрочно прекратяване мандата на съдиите.

Съставът и маханизамът  за конституиране на Конституционния съд са регламентирани в К.
	- Състав на КС на РБ: 12 съдии – 1/3 се избират от НС; 1/3 се назначават от президента,  и 1/3 се избират от колегия съставена от общите събрания на ВАС и ВКС. За съдии в Конституционния съд се избират само юристи с високи професионални и нравствени качества. Те трябва да имат най-малко 15 г. юридически стаж, български граждани. На първото заседание се полага клетва, ръководи се от най-възрастния съдия, членовете сами избират председател, което е израз на независимост. Председателят се избира с абсолютно мнозинство: повече от половината от всички, за срок от 3 години, той е организационен и административен ръководител, представлява съда, ръководи заседанията, разпределя работата между съдиите. Мандатът на съдиите е 9 години без право на преизбиране.
	- предсрочно прекратяване на мандат на съдиите – при влизане в сила на присъда за лишаване от свобода; при подаване на оставка; при смърт… . Три месеца преди изтичане на мандата на съдиите председателят предлага на съответните органи да изберат иили назначат нови съдии.

76. Обновяване състава на Конституционния съд

При обновяване на неговия състав е въведен принцип на ротация. На всеки три години съставът му се обновява с 1/3 (4 съдии).  Чрез този принцип се осигурява непрекъсваемост на работата на Конституционния съд.

78. Ред на дейност на Конституционния съд

Реализира своите правомощия чрез дейността си. Иск до Конституционния съд се прави писмено, като се мотивира иска и се прилагат съответните доказателства.
- Редът за производство е нормативно установен. Наличието на перфектно искане е основание за образуване на конституционно дело. След обсъждане на иска или спора съдът приема мотивирано решение.
- Конституционния съд заседава при наличие на кворум от от 2/3 от всички съдии. Приема решеният си с абсолютно мнозинство. Обвинения срещу президента и вицето се разглеждат при кворум от ¾ от всички съдии. Гласува се с “за” и “против”.


79. Актове на конституционния съд – видове и влизане в сила.

	- Конституционния съд приема решения, определения и разпореждания.
		- Решения – КС се произнася по спорове и искове от неговата компетентност. Диспозитивът и мотивите се обнародват в Държавен вестник. Решенията на КС са окончателни и задължителни за висчки държавни органи, юридически лица и граждани, за които се отнасят. Те влизат в сила 3 дни след тяхното обнародване.
		- Определения – КС се произнася по допустимостта на исковете и споровете или по други процедурни въпроси.
		- Разпореждания – издават се от председателя на КС. Регламентирани са в Закона за Конституционния съд: разпределя работата между съдите; обнародва актове; разборежда се с бюджета;


80. Действие на решенията на конституционния съд

 	- Решения – КС се произнася по спорове и искове от неговата компетентност. Диспозитивът и мотивите се обнародват в Държавен вестник. Решенията на КС са окончателни и задължителни за висчки държавни органи, юридически лица и граждани, за които се отнасят. Чл. 151 от К. – ал. 1 - КС постановява решенията си с абсолютно мнозинство. Ал. 2 - Те влизат в сила 3 дни след тяхното обнародване. Акт обявен за противоконституционен, не се прилага от деня на влизането на решението в сила. ал. 3 – Частта от закона, която не е обявена за противоконституционна , запазва действието си.
 

