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За проекта

Уважаеми госпожи и господа,

Представям на Вашето внимание седмия брой на Юридически баро-
метър – гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ 
и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България. 
Проектът се реализира от Сдружение „Център за правни инициативи” 
с подкрепата на Фондация „Америка за България”. Екипът включва 
юристи с опит в областта на нормотворческата и правоприложната 
дейност, преподаватели, докторанти и студенти по право от Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”.

Досега бяха представени шест броя на Юридически барометър, об-
хващащи съответно периодите януари – юни 2010 г., юли – декември 
2010 г., януари – юни 2011 г., юли – декември 2011 г., януари – юни 
2012 г. и юли – декември 2012 г. Те са достъпни на интернет страница-
та на Центъра за правни инициативи: www.cli-bg.org. 
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Методологията за провеждане на изследването представлява система 
от индикатори с преимуществено количествен характер за наблюде-
ние и оценка на основни компоненти на правния ред: дейност по съз-
даване на правни норми от Народното събрание и от органите на из-
пълнителната власт; конституционен и съдебен контрол върху законите 
и подзаконовите нормативни актове; тълкувателна дейност на върхов-
ните съдилища; транспониране и прилагане на европейското право; 
практика на Европейския съд по правата на човека.

Седмият брой на Юридически барометър продължава изследването на 
състоянието и развитието на правния ред за периода януари – юни 
2013 г. Той представя данни по наблюдаваните показатели, анализира-
ни в сравнителен порядък спрямо предходните периоди.

Тема на броя е Конституционната жалба и мястото й в българския мо-
дел на конституционно правосъдие.

Специален гост на броя е г-жа Емилия Друмева – професор по Консти-
туционно право и конституционен съдия в периода 2003 – 2012 г., на 
която благодарим за подкрепата и изразената позиция.

Накрая, бих искал още веднъж да благодаря на нашите партньори от 
Фондация „Америка за България”.

Даниел Вълчев 
Ръководител на проекта.
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Гост на броя

Време ли е за индивидуална 
конституционна жалба (и) в България?
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В началото на демократичния преход (1990-1991), когато се съз-
даваше цялостно нова конституция, доминираше предпазливото 
разбиране, че след като в новия конституционен модел за първи 
път в България се установява институционализиран контрол за 
опазване на върховенството на Конституцията в лицето на Кон-
ституционния съд (със строго лимитирани в самата Конституция 
правомощия), нека през следващите години новата институция 
да покаже своята полезност и ефективност; може да се проявят 
и слабости. 

След изминалите оттогава 22 години широко споделяният извод 
е, че полезността от такава институция в България е несъмнена. 
Доказва го и световното развитие – през 90-те години на мина-
лия век почти във всяка европейска държава, а и в редица дър-
жави от Южна Америка, Азия и Африка действат конституционни 
съдилища. 

Що се отнася до ефективността на българска почва обаче има 
какво да се желае и направи. Съставът на Конституционния съд 
се обновява всеки три години по законово установена схема, 
което не позволява неговото „втвърдяване“ , а позволява форми-
рането на съда да отразява променящата се политическа среда 
в демократичната държава. Въпреки това обаче се налага кон-
статацията, че потенциалът на Конституционния съд в България 
не се използва оптимално: годишно съдът образува и приключва 
неголям брой дела, а в конституционното пространство остават 
висящи и спорни редица значими въпроси – а това само за себе 
си генерира напрежение и неудоволетвореност, в т.ч. дефицит на 
справедливост. Една от причините за това е, че Конституционният 
съд не действа ex officio, не може сам да се сезира, а трябва да е 
надлежно сезиран от някой от субектите, изчерпателно посочени 
в Конституцията (чл. 150). Те са: най-малко 1/5 от всички народни 
представители, Президентът, Министерският съвет, главният про-
курор, двете върховни съдилища – ВКС или ВАС; освен тях още 
два субекта могат да сезират Конституционния съд – общинските 
съвети и Обмудсманът, но със значителни ограничения, за раз-
лика от първата група. Всички тези сезиращи субекти имат една 
обща характеристика – те всички са носители или посредници 
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на публичната власт, която упражнявана в правова държава, 
по дефиниция е предпоставена (nobile officium) да спазва Кон-
ституцията. Получава се един затворен кръг, до който отделният 
гражданин с неговите права и свободи, записани в Конституция-
та, няма пряк достъп. Той не може да сезира Конституционния 
съд, когато счита, че конституционните му права са нарушавани, 
а трябва да успее да убеди и мотивира за това някой от органите 
по чл. 150 - Президента (!), Министерския съвет (!) и т.н. А точ-
но спазването и защитата на индивидуалните права и свободи е 
смисъл и предназначение на всяка Конституция като инструмент 
за контролирано управление (чл. 16 от Декларацията за правата 
на човека и гражданина от 1789 г., действаща и сега).

Институтът на индивидуалната конституционна жалба действа в 
Австрия, Германия, Испания, Унгария, Хърватия, Турция и в много 
други страни, с общи черти, но и с различия. В Германия, където 
конституционната жалба има широко прилагане и е образец за 
въвеждането й в други държави, съответно адаптирана, жалбата 
не присъства изначално в Основния закон, а е въведена на кон-
ституционно равнище 20 години по-късно като завършваща тухла 
в градежа на правовата държава.

В периода 1990-1991 г. се преценяваше, че е рано за индиви-
дуална конституционна жалба. През 2008 г. въпросът се обсъж-
даше в Министерството на правосъдието в търсене на пътища за 
ефективно представяне на българската държава в делата пред 
ЕСПЧ; беше изготвена концепция. Понастоящем 2013 г. въпро-
сът за вграждането на индивидуалната конституционна жалба в 
общия конституционен модел на българската държава застава 
със сериозност, имаща оправдание в недостатъчно използвания 
потенциал на Конституционния съд, но преди всичко – в безспор-
ната недостатъчност относно защитата на основните права на 
гражданите; те са записани в Конституцията и на тях се полага 
нещо повече от общия ред на правната закрила. Трябва дискусия 
относно:

 правната същност и основните характеристики на конституцион-
ната жалба;
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 в какъв формат да бъде въведена (контролът на Конституцион-
ния съд не обхваща и трите власти)?;

 всички ли основни права, записани в Конституцията, да „покри-
ва“ конституционната жалба (Испания, Германия, Турция и др.)?;

 и още други въпроси.

Емилия Друмева
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I. Законодателна 
дейност

През периода януари – юни 2013 г. в Държавен вестник са обна-
родвани 36 закона (табл. 1) или средно по 6 закона месечно. 
Тези 36 закона са, както следва: 3 нови, 19 закона за изменение 

и допълнение (ЗИД) и 14 ратификации. Сравнено с предходния 6-ме-
сечен период (юли – декември 2012 г.), Народното събрание е приело 
с 48 закона по-малко. Спрямо същия период на предходната година 
(януари – юни 2012 г.) приетите закони са с 14 по-малко. Това е най-
малкият брой приети закони в рамките на седем 6-месечни периода.

ПРИЕТИ ЗАКОНИ

Период Общо Нови ЗИД Ратификации

януари - юни 2010 г. 71 6 43 22

юли - декември 2010 г. 103 7 68 28

януари - юни 2011 г. 88 9 55 24

юли - декември 2011 г. 68 5 47 16

януари - юни 2012 г. 50 9 25 16

юли - декември 2012 г. 84 5 59 20

януари - юни 2013 г. 36 3 19 14

Таблица 1

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg

Освен обичайно по-ниската законодателна активност, която се отчита 
през първото полугодие в сравнение с втората половина на годината 
(когато се приемат данъчните и бюджетните закони и свързаните с тях 
изменения в други закони), през разглеждания период трябва да бъде 
отчетено и едно извънредно обстоятелство. По-малкият брой закони, 
приети в рамките на първото полугодие на 2013 г., се дължи на предс-
рочното прекратяване на мандата на 41-то Народно събрание и про-
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веждането на предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г. 
За периода между 14 март 2013 г. (разпускането на 41-то Народно 
събрание) и 21 май 2013 г. (конституирането на 42-то Народно събра-
ние) функционира служебно правителство в отсъствието на парламент.

Приетият през разглеждания период малък брой закони се отразява и 
при отчитане на средния брой закони, приети в рамките на един 6-ме-
сечен период. На основата на събраните данни за седем 6-месечни 
периода този брой възлиза на 71 (предишният анализ констатира, че 
този брой е 77). Така броят на законите, приети за 6-месечие от 41-то 
Народно събрание, е по-малък както спрямо средния брой на приетите 
за полугодие закони в 40-то НС (90), така и спрямо средния брой на 
приетите за полугодие закони в 39-то НС (79). Съществени разлики се 
наблюдават и по отношение на средния брой на новите закони, приети 
за 6-месечие – около 6 за 41-то НС и между 12 и 13 за 40-то НС.

1.2. И трите нови закона, приети през настоящия период – Закон за за-
пасите от нефт и нефтопродукти, Закон за публичните финанси и Закон 
за туризма, уреждат по нов начин определен кръг обществени отноше-
ния, които са имали регулация и по-рано, но поради необходимостта 
от съществени или многобройни промени в уредбата на отношенията 
законодателят е преценил, че те трябва да се оформят в нов закон. 

От приетите през настоящия период 3 нови закона 1 би могъл да бъде 
определен като непосредствено следващ от задълженията ни като дър-
жава членка на ЕС и по-специално от задължението за транспониране, 
съответно за създаване на условия за прилагане на ново европейско 
законодателство (директиви, съответно регламенти). Това е Законът за 
запасите от нефт и нефтопродукти. Законът за публичните финанси и 
Законът за туризма също донякъде имат връзка с европейското зако-
нодателство (те също транспонират директиви или уреждат прилагането 
на регламенти на ЕС), но съдържащата се в тях нормативна уредба пре-
имуществено е въпрос от компетентността на националния законодател.

За седемте анализирани 6-месечни периода са приети общо 44 нови 
закона, от които 15 или около 1/3 са свързани с членството на България 
в Европейския съюз.

1.3. Вече беше отбелязано, че през периода януари – юни 2013 г. 
Народното събрание е приело 19 ЗИД. Това е вторият изследван 6-ме-
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сечен период (след периода януари – юни 2012 г.), през който няма 
закон, изменен и допълнен с повече от един ЗИД (табл. 2). Разбира се, 
само на основата на този факт не би могло да се направи заключение 
дали това се дължи на осъзнато решение и политика за по-голяма ста-
билност и предвидимост на правния ред, или по-скоро има конюнкту-
рен характер и е резултат от политическата нестабилност в страната и 
провеждането на предсрочни избори.

ЗАКОНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

Период
Бр. закони, 
изменени с 

приетите ЗИД

Бр. закони, 
изменени с 
повече от 1 

ЗИД 

Бр. закони, 
изменени 
повече от 

веднъж 

Бр. закони, 
изменени 

и през 
предходния 

период

Бр. закони, 
изменени 
с ПЗР на 
приетите 
закони

Общ брой 
изменени и 
допълнени 

закони

януари - юни 2010 г. 39 4 13  69 108

юли - декември 2010 г. 65 3 40 25 231 296

януари - юни 2011 г. 52 3 22 38 158 210

юли - декември 2011 г. 45 2 19 27 101 146

януари - юни 2012 г. 25 0 16 13 138 163

юли - декември 2012 г. 52 6 30 35 141 193

януари - юни 2013 г. 19 0 14 12 163 182

Таблица 2

Източник: Сиела

1.4. През настоящия период отново се наблюдава нарастване на отно-
сителния брой на законите, изменени повече от веднъж в рамките на 
периода (както със ЗИД, така и с преходни и заключителни разпоредби 
на други закони) – около 74 % (14) от законите. За сравнение през 
предходния период този брой е бил 58 %, а през периода януари – 
юни 2012 г. – 64 %. За всички останали периоди броят варира между  
30 – 40 %. За периода януари – юни 2013 г. лидери в това отношение 
са Законът за здравното осигуряване – с 4 изменения и допълнения и 
Законът за Държавна агенция „Национална сигурност“, Законът за за-
щита на потребителите и Законът за енергетиката с по 3 изменения и 
допълнения. Заслужава да се отбележи фактът, че Законът за здравното 
осигуряване е изменен и допълнен 4 пъти и през предходния 6-месе-
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чен период или общо 8 пъти в рамките на една година. Законът е изме-
нен 11 пъти през 2010 г., още 4 пъти през 2011 г. и 5 пъти през 2012 г, 
т.е. 20 пъти за три години.

1.5. Броят на законите, изменени и допълнени и през предходния 
6-месечен период, остава висок – 12 от общо 19 закона, или над 60 
% (табл. 2). По този показател данните от настоящия анализ се добли-
жават до отчетените данни през предходния период (юли – декември 
2012 г.), когато броят им е близо 70 %. Това потвърждава изводът, че 
регистрираното през периода януари – юни 2012 г. подобрение по 
този показател е по-скоро инцидентно (друг е въпросът доколко обсто-
ятелството, че над 50 % от законите и през този период са изменени 
и през предходното шестмесечие, може да се оцени положително). За 
всички останали изследвани периоди този брой е около 60 – 70 %. 
При събиране на броя изменения и допълнения през последните два 
6-месечни периода (януари – юни 2013 г. и юли – декември 2012 г.) се 
открояват следните по-ярки примери: Законът за здравното осигурява-
не – с 8 изменения и допълнения, Законът за енергетиката, Законът за 
ветеринарномедицинската дейност и Законът за данък върху добаве-
ната стойност – с по 5 изменения и допълнения, Търговският закон и 
Законът за защита на потребителите – с по 4 изменения и допълнения.  

1.6. С преходните и заключителни разпоредби на приетите 19 ЗИД се 
предвиждат изменения и допълнения в 163 други закона. Заедно с  
19-те закона, които те пряко изменят и допълват, общият брой на из-
менените и допълнени закони през периода  януари – юни 2013 г. 
възлиза на 182 или с 11 по-малко спрямо втората половина на 2012 
г., когато обаче са приети 59 ЗИД. Така, 1 ЗИД, приет в рамките на на-
стоящия период, изменя и допълва средно между 7 и 8 закона, докато 
през периода юли – декември 2012 г. 1 ЗИД изменя и допълва средно 
между 3 и 4 закона. Това е най-големият среден брой закони, които 1 
ЗИД изменя и допълва в рамките на едно шестмесечие – през остана-
лите 6-месечни периоди 1 ЗИД изменя и допълва средно между 3 и 5 
закона. Следва да се има предвид обаче, че високият брой на изме-
нените с преходни и заключителни разпоредби закони в голяма степен 
се дължи на Закона за публичните финанси, който поради широкото си 
приложно поле (на практика засяга всички публични сфери, кодифи-
цирайки уредбата както на отм. Закон за устройството на държавния 
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бюджет, така и на отм. Закон за общинските бюджети) предвижда из-
менения и допълнения в 100 други закона.

1.7. От влизането им в сила законите, предмет на настоящото изслед-
ване, са изменяни и допълвани общо 476 пъти или средно по около 25 
пъти всеки при средна продължителност на действието им около 10 го-
дини (табл. 3). Тези стойности са напълно съотносими към данните за 
предходните два 6-месечни периода, когато законите са изменяни и 
допълвани средно, както следва: за периода януари – юни 2012 г. по 
26 пъти всеки при средна продължителност на действието им около 11 
години; за периода юли – декември 2012 г. по  25 пъти всеки при средна 
продължителност на действието им 13 г. Така стойностите през последни-
те три изследвани периода остават по-високи спрямо данните, отчетени 
през периодите януари – юни 2010 г. (средно по 20 пъти при средна 
продължителност на действието 9 години), юли – декември 2010 г. (сред-
но по 20 пъти при средна продължителност на действието 8-9 години), 
януари – юни 2011 г. (средно по 17 пъти при средна продължителност на 
действието 11 години) и юли – декември 2011 г. (средно по 19 пъти при 
средна продължителност на действието 12 години).

ТЕМПОВЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Период Общ бр. изм. 
и доп.

Бр. изм. от 
2005 г. до 

сега

Среден бр. 
изм. за една 

година

Среден бр. 
изм. на 
закон

Бр. закони, 
изм. през 
първата 

година след 
влизане в 

сила

Бр. закони, 
изм. повече 

от веднъж 
годишно

Бр. закони, 
изм. 10 и 

повече пъти 
след 2005 г.

януари - юни 2010 г. 777 565 2,4 19,9 23 34 26

юли - декември 2010 г. 1237 900 2,6 19,0 43 60 41

януари - юни 2011 г. 1035 757 2,1 16,5 22 47 42

юли - декември 2011 г. 944 691 1,2 20,9 26 41 29

януари - юни 2012 г. 648 482 2,1 25,9 8 24 20

юли - декември 2012 г. 1325 1014 2,1 25,4 33 51 39

януари - юни 2013 г. 476 387 2,3 25,1 16 17 15

Таблица 3

Източник: Сиела
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1.8. През периода януари – юни 2013 г. средногодишният брой изме-
нения и допълнения на закон е 2,3. По този показател се наблюдава 
пълна съизмеримост с предходните пет периода (2,1 – за периода юли 
– декември 2012 г., януари – юни 2012 г. и януари – юни 2011 г.; 2,6 
– за периода юли – декември 2010 г.; 2,4 за периода януари – юни 
2010 г.). Това още веднъж потвърждава, че установеното през периода 
юли – декември 2011 г. намаление по този показател (1,2 изменения 
и допълнения на закон) има случаен характер. 

1.9. За пореден път категорично се потвърждава наблюдението за за-
силените темпове на изменение на законодателството след 2005 г. От 
всички 476 изменения и допълнения 387 или над 80 % са направени в 
този период. Това е най-високият процент по този показател за всички 
изследвани досега 6-месечни периоди (процентът на измененията в 
законодателството след 2005 г. за предходните периоди също е много 
висок – над 70 %).   

През настоящия период броят на законите, изменени и допълнени 10 
и повече пъти след 2005 г., е 15 от общо 19 закона или 79 %. След 
слабото подобрение, установено през предходния период (39 от 52 за-
кона или 75 %) стойностите отново се доближават до нивото от периода 
януари – юни 2012 г., когато 20 от общо 25 изследвани закона или 
80 % са били изменени и допълнени повече от 10 пъти след 2005 г. За 
всички изследвани периоди броят на законите, изменени и допълнени 
10 и повече пъти след 2005 г., е трайно над 60 %.

1.10. През разглеждания период 17 закона са изменяни и допълвани 
повече от веднъж годишно или отново около 90 %. По този показател 
данните и за седемте изследвани периода остават стабилни.

1.11. През изследвания период значително се увеличава броят на за-
коните, изменени още през първата година след обнародването – 16 
закона или 84 % от изследваните закони. При това един от останали-
те до 19 закона – Законът за електронното управление – има едного-
дишен vocatio legis, което е възможна причина за отсъствието на из-
менения и допълнения през първата година след обнародването му.  
Следва да се има предвид, че 4 от тези 16 закона са обнародвани 
през 2005 г., а 6 – след 2005 г. т.е са относително нови. За сравне-
ние, през предходните периоди законите, изменени още през първата 
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година след обнародването, са, както следва: 64 % - юли – декември 
2012 г., 32 % - януари – юни 2912 г., 57 % - юли – декември 2011 г.; 42 
% - януари – юни 2011 г.; 65 % - юли – декември 2010 г. Следовател-
но през изследвания период се отчита най-големият относителен брой 
закони, които са изменени и допълнени още през първата година след 
обнародването им.  

1.12. За пореден път се открояват закони, които са изменени още пре-
ди да влязат в сила, съответно са изменени и допълнени, преди да вле-
зе в сила предходно изменение. Лидер в това отношение през насто-
ящия период е Законът за данък върху добавената стойност с неговите 
3 изменения и допълнения, преди да влезе в сила. Примери за такава 
практика са и Законът за правната помощ, Законът за защита на по-
требителите и Законът за ветеринарномедицинската дейност, измене-
ни и допълнени по два пъти, преди да влязат в сила. С едно изменение 
и допълнение, преди да влезе в сила, е Кодексът за застраховането.

1.13. Както беше посочено в т. 1.8, средният брой изменения и до-
пълнения на един закон за една година през разглеждания период е 
2,3 и той е съизмерим със средните стойности, установени през всич-
ки изследвани периоди. И през настоящия 6-месечен период обаче 
има примери за закони със значително по-висок средногодишен темп 
на изменение. Безспорен лидер в това отношение заема Законът за 
здравното осигуряване със средно 5 изменения и допълнения за една 
година. Сред първите 5 закона с най-висок средногодишен темп на 
изменение са и Кодексът за застраховането, Законът за приватизация 
и следприватизационен контрол, Законът за данък върху добавената 
стойност и Законът за защита на потребителите (фиг. 1). Анализът на 
седем последователни периода показва, че лидерството по този по-
казател си оспорват Законът за здравето, Законът за здравното оси-
гуряване и Кодексът за социално осигуряване – законодателни акто-
ве, които следва да уредят упражняването на конституционни права 
на гражданите (здравноосигурителните права, свързани с достъпа до 
здравеопазване, и социалноосигурителните права, свързани с полз-
ването на премии за предвидените осигурени социални рискове). 
Това са все закони, които засягат голям брой български граждани и 
за които принципите на предвидимост и устойчивост са освен въпрос 
на отговорно и държавническо отношение, на практика са и същест-
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вена предпоставка за ефикасността на предвидените в тях норми. За 
съжаление високият средногодишен брой изменения и допълнения 
на основните закони, уреждащи тези важни обществени отношения, 
показва отсъствие на дългосрочна политика, а състоянието и на двете 
системи е недвусмислено доказателство за ниската степен на ефикас-
ност на правния ред. 

Източник: Сиела

Фигура 1

Топ 5 на закониТе с най-голям средногодишен брой 
изменения и допълнения оТ влизанеТо им в сила 

закон за здравното осигуряване

кодекс за застраховането

закон за приватизация и  
следприватизационен контрол

закон за данък върху  
добавената стойност

закон за защита на потребителите

5,0

3,5

3,3

3,0

3,0

1.14. Сред законите с най-малък средногодишен брой изменения и до-
пълнения от разглежданите през периода са Законът за електронното 
управление, Законът за бюджета на Държавното обществено осигуря-
ване за 2013 г., Законът за потребителския кредит, Изборният кодекс 
и Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши дър-
жавни длъжности (фиг. 2). Следва да се има предвид обаче, че два от 
тези закони са с много кратък срок на действие – Изборният кодекс 
е в сила от януари 2011 г., а Законът за бюджета на Държавното об-
ществено осигуряване има срок на действие една календарна година. 
Въпреки това Изборният кодекс е изменен веднъж през 2011 г. и още 
два пъти през 2013 г., като в 42-то Народно събрание вече има внесен 
законопроект за неговото изменение и допълнение, а публично извест-
но е, че в момента се подготвя проект на изцяло нов Изборен кодекс. 
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1.15. Анализът на данните относно отклоненията от общото правило 
за влизане в сила на законите (3 дни след обнародването на закона в 
Държавен вестник) показва, че  10 или повече от 50 % от приетите за-
кони влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник. 
Налице е съществено увеличение спрямо предходния период, когато 
28 % от приетите закони влизат в сила от деня на обнародването. За 
всички останали 6-месечни периоди данните по този показател се дви-
жат между 20 % и 40 %. Това е най-големият относителен брой закони, 
за които законодателят е предвидил да влязат в сила от деня на обна-
родването. Такова отклонение от принципното положение, закрепено 
в Конституцията, следва да се допуска само в изключителни случаи. 
Данните обаче показват не само, че законодателят твърде често при-
бягва до това отклонение от общото правило за влизане в сила, а дори 
нерядко броят на законите, които влизат в сила по общото правило или 
с по-дълъг vocatio legis, е по-малък от законите, които влизат в сила в 
отклонение от общите правила.

През настоящия период един закон предвижда обратно действие на част от 
разпоредбите си (Законът за публичните финанси). По този показател няма 
изменение в числата, които бяха установени и през предходния период. 

Източник: Сиела

Фигура 2 

Топ 5 на закониТе с най-малък средногодишен брой  
изменения и допълнения оТ влизанеТо им в сила

закон за публичност на имуществото на 
лица, заемащи висши държавни длъжности

изборен кодекс

закон за потребителския кредит

закон за бюджета на държавното 
обществено осигурявне за 2013 г.

закон за електронното управление

1,0

1,0

1,0

1,1

0,3
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Само един от законите, приети през първата половина на 2013 г., пред-
вижда по-дълъг от 3-дневния срок за влизане в сила. Той обаче, незави-
симо че урежда по-дълъг vocatio legis, предвижда отделни разпоредби 
да влязат в сила с обратно действие.

Общото правило за влизане в сила е спазено при 11 от 22 закона  
(3 нови и 19 ЗИД). 

1.16. Средният престой в Народното събрание на законопроектите, 
превърнали се в закони през изследвания период, е 134 дни. Този 
срок включва периода от внасянето на законопроектите до окончател-
ното им приемане на второ четене. Той е почти идентичен със средния 
престой през предходния 6-месечен период (130 дни). Данните по този 
показател за всички останали изследвани периоди варират между 80 
и 120 дни, в зависимост от това дали през съответния период е налице 
по-голяма или по-малка концентрация на „престояли” законопроекти.  

Най-бързо приетият законопроект през настоящия период е Законът 
за допълнение на Закона за енергетиката – само 2 дни след постъп-
ването му в Народното събрание. С изключителна скорост са приети и 
Законът за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция 
„Национална сигурност” (за 10 дни след внасянето) и Законът за пуб-
личност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности 
(за 11 дни след внасянето). Общото и за трите законопроекта е, че те са 
приети в сложна политическа обстановка. Допълненията в Закона за 
енергетиката (ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г., внесен на 25 февру-
ари, приет на 27 февруари) са направени под силен обществен натиск 
по време на февруарските протести, непосредствено провокирани от 
високите цени на електроенергията. Законът за изменение и допълне-
ние на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи ви-
сши държавни длъжности (ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., внесен на 1 
март, приет на 12 март) е внесен седмица след подаване на оставката 
на правителството и е приет в последните дни преди разпускането на 
41-то Народно събрание, практически в предизборна обстановка.  На 
свой ред Законът за изменение и допълнение на Закона за Държавна 
агенция „Национална сигурност” (ДВ, бр. 52 от 14 юни 2013 г., внесен 
на 28 май, приет на 7 юни) е един от първите законопроекти, внесе-
ни и приети от 42-то Народно събрание. Този законопроект е обект на 
по-съдържателен анализ в част II на настоящото изследване. С оглед 
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политическия контекст, в който са приети тези закони, възникват осно-
вателни съмнения за принципността на направените промени. 

1.17. По един от законите, обект на настоящия анализ, след неговото 
приемане са внесени нови законопроекти. Това е Изборният кодекс, 
по който към края на изследвания период има 4 нови законопроекта, 
3 от които са внесени непосредствено след приемането на закона за 
изменение и допълнение, предмет на настоящия анализ1. Един от тези 
законопроекти е висящ в рамките на 42-то Народно събрание.

По 3 от законите, изменени и допълнени през разглеждания 6-месечен 
период, са приети нови ЗИД, които към края на периода все още са 
били на ниво висящ законопроект, но непосредствено след изтичането 
му са приети окончателно от Народното събрание.  Това са Законът за 
енергетиката, Законът за приватизация и следприватизационен кон-
трол и Законът за ветеринарномедицинската дейност.

1.18. Данните за вносителите на законопроектите, превърнали се в 
закони през изследвания период, отново показват, че Министерският 
съвет е основният вносител на законопроекти. Той е внесъл 14 от 22 
проекта (3 нови и 19 ЗИД) или около 64 % от проектите на приетите 
впоследствие закони, докато народните представители са внесли 8 или 
около 36 % от тях (обединените законопроекти с различен вносител са 
отчетени по ½ на двете места). 

1.19. 7 от законите, включени в настоящото изследване (3 нови и 19 
закони, изменени със ЗИД), или 32 % са били обект на контрол за кон-
ституционност от тяхното приемане досега. Общо по тези 7 закона Кон-
ституционният съд се е произнесъл с 17 решения, от които 5 съдържат 
цялостно или частично уважаване на исканията, а 12 решения отхвър-
лят искането като неоснователно. Разпоредби на 5 от законите (23 % 
от изследваните закони) са обявявани за противоконституционни. По 
тези показатели стойностите са напълно съпоставими с тези от предход-
ните два периода, когато отново около 30 % от законите са били обект 
на конституционен контрол и разпоредби на 24 – 26 % от изследваните 
закони са обявявани за противоконституционни. 

5 от разглежданите закони са били обект на конституционен контрол 

1 Тези 3 законопроекта са внесени в края на мандата на 41-то Народно събрание и с прекратяването на него-
вата дейност те престават да се считат за висящи.
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повече от веднъж, като водещи в това отношение са Законът за мор-
ските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Ре-
публика България с 4 решения на Конституционния съд, Законът за 
енергетиката, Законът за данък върху добавената стойност и Законът 
за здравното осигуряване с по 3 решения и Законът за приватизация 
и следприватизационен контрол – с 2 решения на Конституционния 
съд. 4 от тези закони са и сред законите, чиито разпоредби са били 
обявявани за противоконституционни.

1.20. Законите, предмет на настоящия анализ, предвиждат общо 274 
различни по вид и по юридическа сила подзаконови нормативни ак-
тове или средно между 12 и 13 акта на закон (табл. 4). Тези данни са 
близки до данните за предходните изследвани периоди, когато, макар 
да се предвиждат значително повече като общ брой подзаконови акто-
ве, средните стойности остават съпоставими. Само за периода януари 
– юни 2010 г. и януари – юни 2012 г. средният брой актове на закон 
е малко под 10. За всички останали 6-месечни периода стойността на 
този показател е устойчива – над 10 подзаконови акта на закон. 

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

Период
Общ бр. 

подзаконови 
актове

Среден бр. 
подзаконови 

актове на закон

Бр. нови 
подзаконови 

актове

Бр. закони с 
увеличен брой 
подзаконови 

актове

Бр. закони 
едновременно 
с правилник за 

прилагане и други 
актове

януари - юни 2010 г. 429 9,5 23 11 2

юли - декември 2010 г. 808 + 11,2 50 + 15 13

януари - юни 2011 г. 652 + 10,9 68 16 16

юли - декември 2011 г. 535 + 10,7 77 12 8

януари - юни 2012 г. 337 + 9,9 57 7 8

юли - декември 2012 г. 773 + 13,1 45 + 18 13

януари - юни 2013 г. 274 + 12,5 53 + 6 5

Таблица 4

Източник: Сиела
*В общия брой подзаконови актове не са включени устройствените правилници на предвидени със закона органи.
*В някои случаи основанието за издаване на подзаконови нормативни актове е посочено твърде общо, поради което общият 
брой актове може да се окаже по-голям (това е обозначено със знак “+”).
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1.21. Законите, приети през изследвания период, предвиждат 53 нови 
подзаконови акта – брой, който е напълно съпоставим с данните за 
предходните периоди, когато обаче са приети значително повече зако-
ни. Тези 53 подзаконови акта са разпределени между трите нови зако-
на (общо 28 акта) и 6 от законите за изменение и допълнение, т.е. 6 от 
разглежданите закони са увеличили броя на подзаконовите си актове.

Сред законите с най-голям брой нормативни актове по прилагането 
им като по-ярки примери се очертават Законът за ветеринарномеди-
цинската дейност – с над 54 подзаконови нормативни акта, от които 8 
нови, Законът за енергетиката – с 43 подзаконови нормативни акта и 
Законът за Държавна агенция „Национална сигурност” – с 27 подзако-
нови нормативни акта.

Източник: Сиела

Фигура 3

Топ 10 на закониТе с най-голям брой подзаконови акТове

закон за ветеринарномедицинската дейност

закон за енергетиката

закон за държавна агенция „национална сигурност“

закон за морските пространства, вътрешните водни 
пътища и пристанищата на република българия

закон за чужденците в република българия

кодекс за застраховането

закон за енергийната ефективност

закон за туризма

закон за здравното осигуряване

закон за защита на потребителите

54

43

27

20

19

18

14

14

12

10
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1.22. Броят на законите, обект на разглеждане от настоящия анализ, 
предвиждащи едновременно правилник за прилагане и други под-
законови нормативни актове, е 5 или близо 23 %. Независимо че в 
абсолютна стойност този брой е значително по-малък в сравнение с 
предходния период, в процентно отношение е налице известно увели-
чение – от 20 % през предходния период до 23 % през настоящия, кое-
то се дължи на значително по-малкия брой приети закони. В рамките 
на шест 6-месечни периода процентната стойност на актовете, които 
предвиждат и правилник за прилагане, и други подзаконови норматив-
ни актове, остава относително постоянно – между 20 и 26 % (известно 
изключение прави периодът юли – декември 2011 г., когато е наблю-
давано процентно намаление на броя на тези закони – 16 %, което 
обаче не се затвърждава в следващите периоди). Законът за ветери-
нарномедицинската дейност, Законът за Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност” и Законът за чужденците в Република България не 
само че предвиждат едновременно правилник за прилагане и други 
подзаконови нормативни актове, но са сред десетте закона с най-го-
лям общ брой подзаконови нормативни актове.  

1.23. В рамките на изследвания 6-месечен период в Народното събра-
ние са внесени общо 79 законопроекта (без ратификациите), от които 
5 са проекти на нови закони и 74 са проекти на ЗИД (табл. 5). Броят на 
внесените законопроекти е значително по-малък в сравнение с пре-
дходните периоди (юли – декември 2012 г. – 103, януари – юни 2012 
г. – 112, юли – декември 2011 г. – 93, януари – юни 2011 г. – 121). 
По-малкият брой законопроекти, внесени през разглеждания период, 
би могъл да бъде обяснен преди всичко с прекъсването в дейността 
на Народното събрание и провеждането на парламентарни избори. 
По-малкият брой внесени законопроекти рефлектира върху данните за 
средния брой внесени законопроекти на шестмесечие. На основата и 
на седемте изследвани периода средната законодателна активност на 
Министерския съвет и на народните представители за шестмесечие е 
73 законопроекта (предходният анализ, на основата на 6 последова-
телни периода, констатира, че този брой е около 110 законопроекта на 
шестмесечие).
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От внесените в периода януари – юни 2013 г. 79 законопроекта 24 са 
приети, 2 са отхвърлени, 2 са оттеглени, а 51 все още са висящи и се 
намират на различни етапи от законодателния процес (табл. 6). След-
ва да се има предвид обаче, че внесените в 41-то Народно събрание 
законопроекти, които не са били приети към момента на разпускане 
на Народното събрание, не могат да бъдат разгледани и гласувани от 
42-то Народно събрание, ако не бъдат внесени наново. Те на практи-
ка биха били нови законопроекти (с нова сигнатура). В този смисъл 
включването на внесените и все още неприети от 41-то Народно съ-
брание законопроекти в общия брой на висящите законопроекти е 
твърде условно.

Впечатление през настоящия период прави, че за първи път народните 
представители са внесли значително повече законопроекти в сравне-
ние с Министерския съвет – от общо 79 законопроекта 14 са на Ми-
нистерския съвет и 65 са внесени от народни представители (част от 
законопроектите, внесени от народни представители в 42-то Народно 
събрание, са висящи правителствени законопроекти на 41-то Народно 
събрание). От приетите законопроекти (общо 24) само 3 са на Минис-
терския съвет, а 21 са внесени от народни представители. Засилването 
на интензивността на законодателната инициатива на народните пред-
ставители принципно би могло да се оцени положително. Народните 
представители, наравно с Министерския съвет, са носители на правото 

ВНЕСЕНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2013 Г.

Период Общо Нови закони ЗИД

Януари 10 0 10

Февруари 23 0 23

Март 8 0 8

Април 0 0 0

Май 17 5 12

Юни 21 0 0

Общо 79 5 74

Таблица 5

Източник: www.parliament.bg
Броят на законопроектите не включва проектите на закони за ратификация. През разглеждания период внесените проекти на 
закони за ратификация са 16.
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на законодателна инициатива, и то би  трябвало да се използва по-ак-
тивно. Дали засиленото упражняване на законодателна инициатива от 
народните представители е резултат от по-голяма реактивност спрямо 
обществените очаквания, от повишено самочувствие и отговорност и 
ще се наложи като практика в действащата легислатура, или има по-
скоро инцидентен характер, предстои да се проследи през следващите 
месеци и ще бъде обект на следващи анализи.

РАЗВИТИЕ НА ВНЕСЕНИТЕ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2013 Г. ЗАКОНОПРОЕКТИ

Общо Министерски съвет Народни представители

Приети 24 3 21

Отхвърлени 2 0 2

Оттеглени 2 0 2

Висящи 51 11 40

Таблица 6

Източник: www.parliament.bg
*Развитието на внесените в периода януари - юни 2013 г. законопроекти е проследено към 2 септември 2013 г.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Въз основа на направените наблюдения върху законодателството в рамките на 
седем последователни 6-месечни периода категорично се потвърждава изводът за 
нестабилност и непредвидимост на българския правен ред поради високата сте-
пен на изменчивост на нормативните актове. Този извод в пълна сила важи за це-
лия мандат на 41-то Народно събрание, което не успя да опровергае негативните 
изводи за недостатъчно добрата работа на законодателя през последните години, 
особено след 2005 г. Независимо че през разглеждания период броят на приети-
те закони е значително по-малък в сравнение с предходните 6-месечни периоди, 
това не само не води до подобрение на данните по отделните показатели, но тъкмо 
напротив – в процентно отношение по немалка част от тях е налице влошаване. 
От друга страна, се затвърждава впечатлението, че регистрираното подобрение по 
отделни показатели в предходни периоди има случаен характер, което  не дава въз-
можност за извеждане на обща тенденция на подобрение в работата на законода-
теля. В същото време повечето негативни наблюдения и изводи се потвърждават 
безусловно. Така, независимо от отсъствието на пълна съпоставимост на данните, 
натрупванията в рамките на седем изследвания, позволяват да се очертаят ясни 
неблагоприятни тенденции. Тепърва предстои да се види дали те биха били смекче-
ни в рамките на мандата на 42-то Народно събрание.

2. Продължава да буди тревога високата концентрация на измененията в едни и 
същи области и то такива, които засягат правата и интересите на големи групи от 
населението (системата на здравеопазването и социалноосигурителната система).

3. Законодателят твърде често предвижда законите да влизат в сила от деня на 
обнародването в отклонение от общото правило за влизане в сила (3 дни след об-
народването). Настоящият анализ констатира, че около 50 % от приетите закони 
влизат в сила от деня на обнародването. За подобна практика няма никакво разум-
но обяснение, още повече, че немалка част от законопроектите престояват в На-
родното събрание с месеци. Така принципното положение се превръща по-скоро в 
изключение. 
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4. Продължава тенденцията в законите да се предвиждат основания за издаване 
на твърде много подзаконови актове. Някои от тези основания са толкова общо 
формулирани, че не само оставят възможност за издаване на повече от един под-
законов акт, но практически правят невъзможно точното идентифициране на при-
ложното поле на подзаконовата уредба. Причините за този подход на законодателя 
би могло да се търсят в няколко посоки. От една страна, това може да се дължи на 
недостатъчната подготвеност и незавършеността на законовите промени поради 
отсъствие на ясна концепция или невъзможност за постигане на съгласие. Свър-
зана донякъде с горното е и втората възможна причина – нежелание за по-широк 
дебат по теми, които са силно дискусионни и биха могли да породят обществено 
напрежение. Най-силни възражения предизвиква още една възможна хипотеза – 
избягването на по-тежката, но публична процедура през Народното събрание и до-
писване на закона посредством подзаконов акт.
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II. анализ на някои 
по-важни закони

Както в предходните изследвания, изводите и коментарите за ка-
чеството на някои по-важни закони, приети в рамките на раз-
глеждания 6-месечен период, условно могат да бъдат обособе-

ни в следните основни групи1:

 Реформи и закони – в тази група се включват закони, съдържа-
щи претенцията (било изрично формулирана от вносителя в мотивите 
или при публичното представяне и обсъждане, било произтичаща от 
естеството на предлагания законопроект), че представляват законо-
дателна основа за сериозни промени в определена област, която при 
анализа се оказва, че не е достатъчно обоснована.

 Хора или правила – в тази група анализът включва закони, които 
поставят въпроса дали законодателят при осъществяване на своята 
дейност се ръководи от принципни съображения, или по-скоро от ко-
нюнктурни интереси, свързани с конкретни лица или организации.

 Закони и права – в рамките на тази категория се разглеждат за-
кони, които повдигат въпроси, свързани със засягане на правата на 
гражданите.

2.1. Реформи и закони

2.1.1. Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Eдин от важните закони, приети през настоящия период, е Зако-
нът за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 17 от 
21.02.2013 г.). Основание за включването му в тази група е обстоя-
телството, че с него законодателят извършва промени в реализирана 
в относително близък период законодателна реформа (Изборният ко-
декс е нов нормативен акт, приет през януари 2011 г.).

1 В настоящото изследване липсва групата „Други проблеми на законодателната дейност”, тъй като не са устано-
вени по-ярки примери на закони, които да бъдат включени в нея. 
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Изборният кодекс е приет с претенцията, че създава безпротиворе-
чиви и стабилни правила, които гарантират честност и демократич-
ност на изборния процес и ненакърняване на избирателните права 
на гражданите2. Той беше предмет на анализ в предходно изследва-
не3. Тогава като положителен момент беше отчетен фактът, че за пър-
ви път изборен закон е приет в относително отдалечен от датата на 
провеждането на изборите момент – близо 10 месеца преди първите 
избори, проведени в съответствие с новите правила. Бяха отчетени 
някои добри стъпки за преодоляване на съществуващите проблеми 
при провеждането на изборите, но също така не бяха спестени и кри-
тиките към недостатъчната решителност и воля за демократизация на 
изборния процес.

С разглеждания Закон за изменение и допълнение на Изборния ко-
декс законодателят (напълно идентичен като персонален състав с 
този, който прие Изборния кодекс) се връща към лошата практика 
на промяна на изборните правила непосредствено преди провежда-
нето на изборите – по-малко от 3 месеца преди предсрочните избо-
ри на 12 май. Няма основание да се счита, че при редовни избори 
през юни положението щеше да е много по-различно – най-вероятно 
Народното събрание не би „форсирало“ така приемането на изме-
ненията, така че този срок едва ли би бил много по-дълъг. Отделен е 
въпросът, че законопроектите, на чиято основа е изработен изследва-
ният закон, „престояват“ в Народното събрание над 220 дни или по-
вече от 7 месеца. Не става ясно и защо след като тези законопроекти 
са мотивирани с необходимостта от отстраняване на проблемите от 
проведените президентски и местни избори през октомври 2011 г. и 
констатираните от наши и международни наблюдатели недостатъци в 
уредбата, те са внесени едва през юли 2012 г. Очевидно, независи-
мо от многократно заявяваните намерения за принципен подход по 
отношение на изборното законодателство, партийните интереси и по-
литическите договорки продължават да оказват съществено влияние 
при всяка промяна на изборния закон. 

2 Вж. Мотивите към проекта на Изборен кодекс.
3 Вж. Юрдически барометър, бр. 3, 25-32.



30

Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс извършва 
следните по-важни промени:

 Отпадане на преференциалното гласуване при изборите за народни 
представители.

 Създаване на законова презумпция, според която, когато за при-
емане на решение на избирателна комисия липсва мнозинство, се 
смята, че е налице решение за отхвърляне.

 Предвиждане на самостоятелен бюджет и администрация на ЦИК.

 Уреждане на задължение за поддържане на интернет страници на 
избирателните комисии, на които да бъдат излъчвани в реално вре-
ме техните заседания и да бъдат отразявани своевременно техните 
решения.

 Пропорционално представителство на парламентарно представени-
те партии и коалиции в ръководството на избирателните комисии.

 Прецизиране на уредбата за съставяне на избирателните списъци и 
по-специално на правилата за заличаване от избирателните списъци 
(т.нар. забранителен списък).

 Детайлизиране и прецизиране на правилата за определяне и реги-
стриране на застъпници, наблюдатели и представители на партиите, 
коалициите и инициативните комитети.

 Създаване на задължение за публикуване на информация относно 
възложителя и финансирането на социологическите проучвания и на 
изискване за регистрация на социологическите агенции, които из-
вършват проучвания в изборния ден.

 Уреждане на задължение за доставчиците на медийни услуги да обя-
вяват в интернет съдържанието на сключените с участниците в избо-
рите договори.

 Въвеждане на забрана за безплатно използване на публичен адми-
нистративен ресурс.

 Снижаване от 1000 лв. на една минимална работна заплата на су-
мата на дарението, при която възниква задължение за деклариране 
на произхода на средствата, и предвиждане на проверка за съответ-
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ствие от страна на Сметната палата между сумата на дарението и 
доходите на лицето.

 Въвеждане на интегрална бюлетина при изборите за народни пред-
ставители.

 Създаване на детайлна уредба на експериментално електронно 
гласуване на изборите за членове на Европейския парламент през 
2014 г.

 Уреждане на забрана определени лица, заемащи висши държавни 
длъжности, да бъдат ръководители на предизборен щаб.

 Предвиждане на възможност за използване на специални разузна-
вателни средства при разследване на престъпления срещу избира-
телните права на гражданите.

Макар и многобройни, в преобладаващата си част промените в Из-
борния кодекс засягат отделни детайли от подготовката и провежда-
нето на изборите и не са от естество да предизвикат по-съществен 
ефект. Така например замяната на думата „разглежда“ с „е длъжна 
да разглежда всички“, добавянето на „незабавно“ след „обявяват“, 
въведената дефиниция на „агитация“4 едва ли може да се определят 
като важни стъпки по посока на демократизиране на изборния про-
цес. Повечето от промените са безспорни и заслужават подкрепа, тъй 
като допринасят за по-добрата организация и по-голямата публичност 
и прозрачност на изборния процес, в това число чрез опит за прео-
доляване на някои порочни практики – задължението за публикуване 
на информация в интернет, уреждането на по-ясен регламент за учас-
тие на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, ко-
алиции и инициативни комитети (ограничаващ възможността те да 
се използват като легална форма за „купуване“ на гласове) презумп-
цията за отхвърляне на решението при непостигане на мнозинство, 
въвеждането на интегрална бюлетина, забраната определени полити-
чески лица да бъдат ръководители на предизборен щаб и др. 

4 Впрочем Изборният кодекс съдържа по-тясна дефиниция на агитация, която включва единствено агитацията 
„в подкрепа“, но не и агитацията „против“ регистрираните партии, коалиции и кандидати.
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Критично следва да бъде оценено отпадането на преференциално-
то гласуване при изборите за народни представители. Преферен-
циалното гласуване е удачен инструмент за „персонализиране“ на 
политиката и за смекчаване на някои от недостатъците на чиста-
та пропорционална система. Преди промяната Изборният кодекс 
предвиждаше 9-процентен праг, за да може преференциите (пред-
почитанията) да се превърнат в мандат (във внесения проект на 
Изборен кодекс е предложен праг от 20 %). Аргументите за отпадане 
на преференциалното гласуване не звучат убедително. Несериозно 
е този безспорно демократичен механизъм да бъде атакуван със 
съображения от технически характер (нововъведената интегрална 
бюлетина щяла да създаде затруднения за избирателите, ако тряб-
ва да включва целите листи5, липсвли предвидените в закона т.нар. 
„модулни кутии“, които да не позволяват изнасянето на бюлетини) 
или с възможни недемократични практики, които прилагането му 
би провокирало (купуване на гласове, партийни боричкания и пр.)6. 
Преференциалното гласуване е възприето в редица eвропейски 
държави (Белгия, Холандия, Дания, Швеция, Полша, Чехия, Унгария, 
Финландия, Гърция и др.), като вариантите са различни – без праг на 
преференцията, задължителна преференция, възможност за посоч-
ване на различен брой предпочитания, отрицателна преференция7.

Заслужава да бъде отбелязан фактът, че представители на мнозин-
ството, което гласува отпадане на преференциалния вот, в рамките 
на 42-то Народно събрание, вече като опозиция, са вносители на За-
конопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, в който 
се предлага избирателна система с възможност за преференции с 
праг на валидност 5 %. Мотивът е необходимостта да бъде отговорено 
на исканията на гражданското общество и да се гарантира по-широ-

5 Интегралната бюлетина безспорно е правилно законодателно решение, въпреки че може да се остане с впе-
чатлението, че с разглеждания законопроект тя е въведена само за да служи като основание за отпадне на 
преференциалното гласуване. Освен това, според експерти, напълно възможно е изработването на интегрална 
бюлетина, в която да могат да бъдат отразени и предпочитанията на избирателите за определени кандидати.

6 Въобще, порочните практики твърде често са изходна позиция на законодателя, поради което може да се 
говори за „защитно, отбранително“ законодателство – такова, което не дава принципна уредба, а се опитва „на 
парче“ да предотврати установени практически проблеми, често изобщо непровокирани и/или неподаващи се 
на законова регулация.

7 Вж. Становище и предложения на Института за развитие на публичната среда за промяна на Изборния кодекс, 
Граждански форум за честни избори: http://www.izborenkodeks.com/ressource/view-99
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ко представителство на избирателите. Едва ли може да се счита, че 
обществените очаквания са претърпели толкова радикална промяна 
в рамките само на 4 месеца.

В момента в 42-то Народно събрание се подготвя проект на нов Избо-
рен кодекс, който само две години след приемането на действащия 
закон да извърши съществена промяна в изборните правила. Време 
е законодателят да прояви необходимата воля (а не само да деклари-
ра намерения, обикновено предизборно или в опозиционна роля), за 
извършване на няколко по-големи стъпки в реформата на законода-
телството, свързано с изборите, а именно:

 Въвеждане на преференциално гласуване с нисък праг на префе-
ренциите – до 5 %, в това число при изборите за общински съветници.

 Създаване на независима постоянно действаща изборна админи-
страция, съставена от експерти, назначавани на конкурсен принцип.

 Всеобхватен съдебен контрол върху актовете на ЦИК.

 Въвеждане на активна регистрация като инструмент за изчистване 
на избирателните списъци.

 Равнопоставеност на отделните участници в изборите в медиите – 
безплатен достъп в обществените медии, уреждане на задължителни 
лидерски дебат и ясно обозначаване на платените форми в остана-
лите медии.

 Въвеждане на машинно, а в перспектива и на електронно гласу-
ване.

 Разширяване на модела на регионалните преброителни центрове.

 Намаляване на държавната субсидия на партиите.

Дано тези идеи бъдат обсъдени и намерят адекватен израз в новия 
изборен закон и то своевременно, без приближаващи избори да 
влияят непосредствено върху преценката на законодателния орган. 
Изборният кодекс несъмнено е сред най-важните закони, но той не 
бива да се натоварва със свръхочаквания, защото нито един закон не 
може да промени радикално средата, ако тези, които го прилагат, не 
са достатъчно компетентни, отговорни и почтени.
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2.1.2. Закон за туризма

Интерес за настоящото изследване представлява и приетият през 
март 2013 г. нов Закон за туризма (ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г.). За-
конът е подготвян близо 3 години, но е внесен едва в края на юни 
2012 г. Той е приет на 12 март 2013 г. или само два дни преди пре-
кратяване на мандата на 41-то Народно събрание.

Основна цел на закона е „да създаде условия за устойчиво разви-
тие на туризма и конкурентоспособен национален туристически про-
дукт”. Дали той действително постига тази цел е въпрос, който ще по-
лучи своя най-безспорен отговор в практиката по приложението му. 
Настоящият анализ има за задача да хвърли поглед и даде оценка от 
гледна точка на наличието или липсата на концепция за развитие на 
туризма и на дългосрочна държавна политика, намиращи проявление 
в законовите предписания.

Показателно за желанието на държавата да въздейства все по-сил-
но върху туристическия сектор, е развитието на законодателството в 
областта на туризма. До 1998 г. няма специален закон, а действат 
общите правила на търговското право – Указ № 56, а впоследствие 
– Търговският закон. Първият Закон за туризма е приет през юни 
1998 г. Той се състои от 5 глави, 41 члена и съдържа 17 легални де-
финиции. През юни 2002 г. е приет нов Закон за туризма, който се 
състои от 6 глави, 87 члена и съдържа 25 легални дефиниции. Приети-
ят през март 2013 г. Закон за туризма е значително по-обемен – той 
има 17 глави, 232 члена и 89 легални определения.

Законът за туризма от 2013 г. несъмнено съдържа някои положителни 
моменти – въвеждането на срочност на категоризацията на туристи-
ческите обекти, уреждането на туристически обекти, които съществу-
ват в практиката (апартхотели, стаи за гости, хостели), предвиждането 
на сертификация за СПА, уелнес и медикъл услугите, уреждането на 
електронните ваучери за почивки, въвеждането на лицензии за из-
вършване на дейност като екскурзовод, скиучител и планински водач, 
създаването на възможност за подаване на документи за регистра-
ция и категоризация по електронен път, уреждането на процедура за 
прехвърляне на регистрация на икономическа дейност, отпадането 
на ненужни реквизити от договорите за организирани туристически 



35

пътувания.  Прави впечатление, че в голямата си част тези промени 
представляват законово закрепване на фактическо положение.

Законът за туризма повдига обаче и немалко въпроси, които имат от-
ношение към претенцията за извършването на съществена промяна 
в областта на туризма.

Въпреки значителния си обем, уредбата на отношенията на законово 
ниво не е достатъчно пълна и са предвидени основания за издаване 
на 14 подзаконови нормативни акта8. Някои от тези основания са 
доста спорни. Така например Законът предвижда, че изискванията 
към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлече-
ния и редът за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране 
действието и прекратяване на определената им категория се опре-
делят с наредба на Министерския съвет. Може да се допусне, че тези 
обществени отношения предполагат известна динамика, но поне по 
основните изисквания законодателят би следвало да има яснота и 
да ги закрепи трайно в закона9. Отсъствието на подобна уредба на 
законово равнище поражда основателно съмнение за липса на ясна 
и по-дългосрочна концепция за развитие на туризма. 

Това съмнение се засилва и от предвиденото в закона туристиче-
ско райониране на страната10. В мотивите към законопроекта е 
посочено, че районирането е утвърдена световна практика за ту-
ристически маркетинг и управление на туристическите ресурси11. 

8 В някои законодателства са познати т.нар. рамкови закони, които уреждат само основните принципи  за разви-
тие на съответните отношения, а конкретните правила се създават на подзаконово ниво. Българското законода-
телство не урежда подобна конструкция. Напротив, Законът за нормативните актове изисква законът да уреди 
пълно всички основни обществени отношения, които се подават на трайна уредба. Относно невъзможността 
за съществуване на закони „с рамков характер” виж и Решение № 11 от 2010 г. на Конституционния съд. Раз-
бира се, Законът за туризма трудно и би могъл да претендира да бъде рамков с неговите над 200 разпоредби 
в основния текст. 

9 В Решение № 11 от 2010 г. Конституционният съд отбелязва, че „самата природа на подзаконовия акт пред-
поставя наличието на съответни правила в закона, а не създаване тепърва на тези правила от подзаконовия 
акт”, както и че „не е допустимо от подзаконов акт да се очаква да запълва пропуски в уредбата на закона, да 
определя смисъла и съдържанието на споменати в закона понятия или пък когато трябва да се реши даден въ-
прос, основанието за решаването му да се търси в подзаконовия акт, а позоваването на закона да е без значе-
ние”. В този смисъл, отбелязва Конституционният съд, е „недопустимо сам законът да предписва в подзаконов 
акт, да се съдържат правила, които не да го развиват и допълват, не да дават насоки за изясняване на неговите 
текстове, а да оторизира приемането на правила, за които в закона няма правна уредба”.

10 Идеята за туристическото райониране на България не е нова. Този въпрос е дискутиран през 2008 г., като 
тогава действащата Държавна агенция по туризъм първоначално предлага 17 района, впоследствие сведени 
до 7. 

11 Всъщност тази практика е по-разпространена в големи държави с туристически традиции (Франция, Испания, 
Италия, Турция, Гърция и др.).
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Целта е всеки район да развие регионален туристически продукт и 
да осъществява регионален маркетинг и реклама. Предвидено е, 
че туристическите райони имат наименование, лого и слоган и се 
управляват от организация за управление на туристическия район 
(доброволна организация, в която могат да членуват туристически 
сдружения, вписани в Националния туристически регистър, общин-
ски и областни администрации, научни организации, институти и 
училища в областта на туризма, сдружения на потребителите и дру-
ги институции и организации със седалище или дейност в района, 
както и национални, общински и регионални музеи, национални и 
природни паркове, намиращи се на територията на района). Бро-
ят, наименованието и териториалният обхват на туристическите 
райони се обявяват със заповед на министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма на основата на концепция за туристиче-
ско райониране на страната, утвърдена от същия министър. Дори 
да бъде пренебрегнат въпросът доколко районирането е удачен 
вариант за малък туристически пазар като България, не може да 
не направи впечатление липсата на каквато и да била законова 
концепция относно принципа на обособяване на районите. Един-
ственото законово изискване е съобразяването на туристическите 
райони с общинските административни граници, като територията 
на една община не може да бъде разделяна между два района и 
не може да принадлежи едновременно към два различни туристи-
чески района. Така всеки министър, отговарящ за туризма, а защо 
не и няколкократно в рамките на мандата, може да променя броя 
на районите, тяхното наименование и обхват. Това нестабилно за-
конодателно решение едва ли създава предпоставки за деклари-
раната в закона цел за изграждане на регионални туристически 
продукти. Съмнително е доколко работещо ще бъде и решението 
за формиране на доброволен принцип на организации за управле-
ние на туристическите райони. Като цяло тези организации, които 
законът признава за юридически лица, създават впечатление за 
прекалено административизиране на процеса по практическото 
изграждане и управление на туристическите райони.

Законодателят предвижда „цяло море” от документи, в които трябва 
да намери отражение държавната политика в областта на туризма 
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– Национална стратегия за устойчиво развитие, стратегии за разви-
тие на отделните видове туризъм и краткосрочни програми и планове 
към тях, национална маркетингова стратегия, годишна програма за 
национална туристическа реклама, концепция за туристическо ра-
йониране на страната, областни стратегии и програми за развитие 
на туризма, районни стратегии, годишни планове и продуктови стра-
тегии, маркетингови стратегии на туристическите райони, общински 
програми за развитие на туризма.

Уредена е и сложна система от органи и отношения между тях. Освен 
Министерският съвет и министърът на икономиката, енергетиката 
и туризма, отношение към управлението на туризма имат и Нацио-
налният съвет по туризъм, Експертната комисия по регистрация на 
туроператорите и туристическите агенти, Експертната комисия по 
категоризация и сертификация на туристическите обекти, областни-
те комисии за водоспасителна дейност и безопасност на плажове-
те, консултативните съвети по въпросите на туризма към кметовете, 
общинските експертни комисии по категоризация на туристически-
те обекти, организациите за управление на туристическите райони. 
Няма съмнение, че съвременните обществените отношения непре-
къснато се усложняват, а това предполага и по-сложни форми на упра-
вление, включващи различни нива и изискващи участието на всички 
заинтересовани участници. И все пак, множеството стратегически до-
кументи и органи и организации, участващи в управлението на тури-
зма, създават предпоставки за противоречия, несъгласуваност и като 
цяло изразяват липса на ясна визия за развитие на туризма.

Отсъства и ясна законодателната концепция за финансирането на ту-
ризма – а това е може би ключовият въпрос, обуславящ държавната 
политика12 и определящ ролята на държавата и съответно на частните 
субекти, опериращи в сектора. Уредбата се ограничава до най-об-
що посочване, че държавата осигурява средства за финансиране на 
определени дейности (национална реклама, анализи и проучвания, 

12 Друг такъв ключов въпрос е този за професионализацията на кадрите в туризма, но той е част от образова-
телната политика и политиките по отношение на пазара на труда и развитието на човешките ресурси и поради 
това излиза извън рамките на анализа. 
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участие в международни програми, изграждане и поддържане на ту-
ристически атракции). Не са предвидени никакви финансови меха-
низми за финансиране на проекти в областта на туризма (фондове, 
програми, заеми при преференциални условия и др.13). Законът не 
предвижда участие на туристическия бизнес във финансирането на 
националната реклама (каквато идея се съдържа в първоначалния 
проект на закона). Принципът би следвало да бъде споделена отго-
ворност на всички, които реализират приходи от дейността.

Редът за категоризация на туристическите обекти допълнително се ус-
ложнява. Създаването на нови категории е предпоставка за повиша-
ване на корупционните практики в сектора.

В закона липсва яснота относно управлението на туристическите ат-
ракции, базирани на природно, материално или нематериално кул-
турно наследство. Отбелязано е единствено, че държавата осигурява 
средства за тяхното изграждане и поддържане. Въпросът за управле-
нието на тези обекти никак не е маловажен, още повече, че според 
някои оценки става въпрос за собственост на цена над 100 млрд. 
евро (археологически и архитектурни обекти и природни забележи-
телности).

Ненужно детайлно е подходил законодателят по отношение на дефи-
нирането на понятия и дейности, предвидени в закона. Легалните 
определения са общо 89. Правят впечатление определенията на по-
нятия, които изглеждат подразбиращи се – „резервационна бланка“, 
„туристическа столова“. Дефиницията на понятието „непреодолима 
сила” е дадена чрез препратка към Търговския закон, от който всъщ-
ност се извежда цялата концепция за непреодолима сила в българ-
ското законодателство. Други понятия, въпреки дефиницията, остават 
като че ли недостатъчно ясни – така например понятието „бранд” е 
определено като „уникалното съчетание от емоционални и рационал-
ни възприятия за една дестинация и типа продукт, който тя предла-
га, отличаващи я от конкурентните дестинации като най-подходяща 
за съответните целеви пазарни сегменти”. При други близки понятия 
разликата е доста условна, което поставя въпроса относно необходи-

13 Подобни механизми са познати в редица европейски държави – вж. по-подробно Пълна предварителна оцен-
ка на въздействието на нов Закон за туризма, януари 2012 г.
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мостта от тяхното дефиниране. Едва ли някой би могъл да заподозре, 
че отсъствието или наличието на ядки е основната разлика между пи-
тейно заведение и бар14, доколкото всички други елементи на двете 
определения биха могли да се припокрият.

Законът за туризма съдържа някои противоречия, дублирания и не-
точности. Така например предвидено е, че организациите за управле-
ние на туристическите райони се изграждат на доброволен принцип 
(чл. 17, ал. 2 и 3). В същото време е посочено, че при учредяването 
на организацията задължително следва да участват представители на 
всички групи, които могат да се включат в тази организация. Уредба-
та на туристическия ваучер почти изцяло дублира уредбата на органи-
зираното туристическо пътуване и следователно няма самостоятелно 
значение. В случаите на организиране на пътуване от туроператора, 
който го предлага, ваучерите практически нямат смисъл.

На основата на изложеното, може да се изрази известно съмнение от-
носно способността на Закона за туризма да реши проблемите в сек-
тора, а още повече да съдейства за по-сериозно развитие на туризма 
у нас. Остава открит и принципният въпрос за регулативната роля на 
държавата – доколко тя трябва да се намесва толкова активно в един 
сектор, който почти изцяло се подчинява на пазарни механизми.

2.2. Хора или правила?

2.2.1. Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна аген-
ция „Национална сигурност“ 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна 
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е един от първите законопро-
екти, внесени в 42-то Народно събрание. Както беше констатирано в 
т. I „Законодателна дейност“ на настоящото изследване, този законо-
проект е един от най-бързо разгледаните и приети в рамките на това 
шестмесечие – само за 10 дни (законопроектът е внесен на 28 май, 
приет е на 7 юни и е обнародван в ДВ, бр. 52 от 14 юни 2013 г., като 
влиза в сила от деня на обнародването му). Светкавичното му внасяне 

14 § 1, т. 34. „Питейно заведение” е  заведение, в което се предлага богат асортимент от алкохолни и безалко-
холни напитки и закуски към тях.§ 1, т. 36. „Бар” е заведение, в което се предлагат богат асортимент алкохолни 
и безалкохолни напитки, коктейли, топли напитки, ядки, сладкарски и захарни изделия, ограничен асортимент 
кулинарна продукция.
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и приемане би могло да се обясни на пръв поглед със заявената в 
мотивите решимост законът да бъде „първа стъпка към възстановя-
ване на нормалността в сектора сигурност“ и да превърне ДАНС в 
„действен орган, както за защита на националната сигурност, така и 
за ефективно противодействие на трансграничната и на вътрешната 
организирана престъпност и корупция“. По същество обаче проме-
ните в Закона за ДАНС се свеждат до две – 1) закриване на Главна 
дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) в Минис-
терството на вътрешните работи и преминаване на нейните функции 
(включително на правомощия по извършване на обиск и задържане) 
към ДАНС; и 2) нови условия и ред за заемане на длъжностите пред-
седател и заместник-председатели на ДАНС. И двете промени в зако-
на са основание за извършване на персонални промени.

Настоящият анализ няма амбицията да се включва в професионал-
ната дискусия за това дали преминаването на функциите на ГДБОП 
към ДАНС може да доведе до решително подобряване на дейността 
по разследване на престъпленията, попадащи в приложното поле на 
закона и съответно до „ефективно противодействие на трансгранич-
ната и на вътрешна организирана престъпност и корупция“. Законът 
представлява интерес за изследването главно поради факта, че за 
пореден път законодателството дава пример за това как промените 
в правилата се извършват не толкова по принципни съображения, 
колкото за решаване на конюнктурни политически проблеми и кон-
кретни кадрови „задачи“.

В съответствие с измененията в чл. 3 на закона председателят на 
ДАНС вече няма да се назначава от президента по предложение на 
Министерския съвет, а ще се избира от Народното събрание по лично 
предложение на министър-председателя. Вносителите не дават се-
риозни аргументи защо президентът не е достатъчно легитимен или 
независим, за да носи отговорността за едно такова назначение. Ос-
вен това заявената в мотивите цел за  осъществяване на ефективен 
парламентарен и граждански контрол би могла да бъде постигната и 
чрез друго законодателно решение и не е достатъчно основание за 
изземване на това правомощие на президента.

Наред с това, със Закона за изменение и допълнение на Закона за 
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ДАНС се променят изискванията за заемане на длъжността предсе-
дател на ДАНС. Предвиденото в досегашната уредба изискване за 
10-годишен професионален опит е заменено с 8-годишен юридиче-
ски стаж или професионален опит, т.е. и без наличието на нито ден 
професионален опит в някои от органите на системата за сигурност е 
възможно едно лице да бъде избрано за председател на ДАНС. Няма 
как подобна промяна да не събуди основателни съмнения, че зад нея 
не стоят принципни и обективни съображения, а че тя се прави intuitu 
personae. Бързият избор на нов председател на ДАНС (в деня на вли-
зане в сила на промените) и следващите го политически събития в 
голяма степен потвърждават това съмнение.

2.3. Закони и права

2.3.1. Закон за изменение и допълнение на Търговския закон

Със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ, 
бр. 20 от 28.02.2013 г.) са направени две групи промени. На първо 
място, със Закона се въвеждат максимални срокове за изпълнение 
на парични задължения по търговски сделки и се определя отговор-
ността на длъжника в случай на неизпълнение в уговорения срок. Из-
мененията имат за цел транспониране на Директива 2011/7/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно 
борбата със забавяне на плащането по търговски сделки и са моти-
вирани с необходимостта да се въведат правила срещу забавеното 
изпълнение на задълженията по търговски сделки. 

По-голям интерес за настоящото изследване представлява втората гру-
па промени в Търговския закон, засягащи режима на несъстоятелност-
та и имащи пряко отношение към правата на гражданите и търговците. 
Това са изменения в чл. 645, 646, 647 и 649 от Търговския закон, 
уреждащи материалните предпоставки и процесуалните възможности 
за обявяване на сделки и действия на длъжника за недействителни по 
отношение на кредиторите му с оглед попълване на масата на несъсто-
ятелността. Те са дискутирани повече от една година в различни фор-
мати с участието и на магистрати, и на други юристи, практикуващи в 
областта на несъстоятелността. Въпреки това приетите от Народното 
събрание изменения не отразяват в пълнота направените предложе-
ния за усъвършенстване и прецизиране на разпоредбите, поради кое-
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то не само остават нерешени проблеми, но и се пораждат нови въпро-
си относно приложението  на новата уредба.

Посочените по-горе разпоредби от Търговския закон уреждат два 
вида недействителни сделки и действия, които се различават по 
своите последици и по процесуалните възможности за защита на 
кредиторите. От една страна, това са сделки, извършени след от-
криване на производството по несъстоятелност, които пряко засягат 
масата на несъстоятелността и поради това се считат за нищожни. 
Втората група сделки и действия са извършени преди подаване 
на молбата за откриване на производството по несъстоятелност, 
но след изпадане на длъжника в неплатежоспособност, съответно 
свръхзадълженост, поради което също накърняват интересите на 
кредиторите и най-вече възможността им да удовлетворят взема-
нията си от активите на длъжника. Поради това те се считат за отно-
сително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността, 
които могат да поискат те да бъдат отменени от съда. Промените в 
уредбата засягат както обхвата и последиците на сделките и дейст-
вията, така и предпоставките, при настъпването на които те биха се 
считали за недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелност-
та и съответно биха могли да бъдат обект на отменителни искове. По 
същество промените стесняват приложното поле на разпоредбите 
на няколко основания:

 Ограничават кръга на възможните сделки и действия, които кредито-
рите или синдикът могат да атакуват. 

 Променят последиците на определени сделки и действия, като таки-
ва, които са се считали за нищожни, се включват в кръга на сделките, 
които могат да бъдат обект на отменителни искове.

 Въвеждат ограничителни срокове, в рамките на които следва да е 
извършено действието или сделката, за да може да бъде обявено за 
недействително. На практика това скъсява т.нар. подозрителен пери-
од и води до саниране на сделки и действия, извършени след начал-
ната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадълженост-
та, но в по-дълъг срок от максималния преди подаване на молбата 
за откриване на производството по несъстоятелност. Предвидените 
максимални срокове са различни в зависимост от вида на сделката 
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или действието и от това дали третото лице съконтрагент е знаело за 
неплатежоспособността (свръхзадължеността) на длъжника. Така на-
пример погасяването на неизискуемо парично задължение би могло 
да бъде обект на отменителен иск, ако е извършено в 1-годишен срок 
преди подаването на молбата за откриване на производството по не-
състоятелност, а ако третото лице е знаело за неплатежоспособността 
(свръхзадължеността) на длъжника срокът е 2 години (чл. 646, ал. 2, т. 
1 и ал. 3 от ТЗ). Погасяването на изискуемо парично задължение би 
могло да се атакува с отменителен иск, ако е извършено в 6-месечен 
срок преди подаването на молбата за откриване на производството 
по несъстоятелност, а при знание на третото лице относно неплате-
жоспособността (свръхзадължеността) – в 1-годишен срок (чл. 646, 
ал. 2, т. 3 и ал. 3 от ТЗ). Недействителност на ипотека или залог за 
обезпечаване на необезпечено дотогава вземане срещу длъжника 
може да се иска, ако те са учредени в 1-годишен срок преди подава-
не на молбата за откриване на производството, а ако третото лице е 
знаело за неплатежоспособността, този срок се удължава на 2 години 
(чл. 646, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от ТЗ). В същия смисъл са изменени разпо-
редбите на чл. 647, като отново подозрителният период е ограничен 
от изтичането на максимален срок преди подаване на молбата за 
откриване на производството по несъстоятелност и началната дата на 
неплатежоспособността (свръхзадължеността).

Изменението на предпоставките за настъпване на правните последи-
ци несъмнено засяга правата както на третите лица, страни по сделки 
с длъжника, така и на кредиторите по несъстоятелността, които чрез 
упражняване на породените в тяхна полза отменителни права целят 
да попълнят масата на несъстоятелността. Стесняването на прилож-
ното поле на отменителните искове е в интерес на третите добросъ-
вестни лица, които при действието на стария режим можеше да се 
окажат засегнати (например да загубят учредено в тяхна полза обез-
печение)15, независимо че вземането им срещу длъжника е възник-
нало много преди началото на производството по несъстоятелност. 

15 Остава настрана въпросът дали промените не облагодетелстват преди всичко определена категория трети 
лица (банки), каквито съмнения се изразиха и в публичното пространство, и доколко те се вписват в понятието 
„добросъвестно трето лице“, предвид сериозните възможности и ресурси, с които разполагат, както за проучва-
не на финансовото състояние на длъжниците си, така и за своевременно удовлетворяване на вземанията си. 
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Като се има предвид, че началната дата на неплатежоспособността, 
съответно свръхзадължеността би могла да се определи много назад 
във времето, на практика твърде голям брой сделки и действия биха 
попаднали в т.нар. подозрителен период и биха били обект на атаку-
ване от страна на кредиторите по несъстоятелността. Така например 
в случай на обявяване на учредено в полза на трето лице обезпече-
ние за недействително, третото лице - съконтрагент на длъжника би 
трябвало да се нареди наравно с всички необезпечени кредитори 
със съмнителни шансове да получи изпълнение на своето вземане 
(поне не и в степента, в която би се удовлетворило, ако насочи изпъл-
нението върху учреденото в негова полза обезпечение). Промените в 
последиците на сключените от длъжника сделки и в предпоставките за 
упражняване на правото да се иска отмяна на тези сделки безспорно 
засягат интересите на кредиторите. Принципите на справедливостта 
и правната сигурност обаче не допускат с оглед удовлетворяване на 
тези интереси дейността на длъжника да бъде ревизирана неограни-
чено назад във времето, при това с цената на засягане на правата и 
интересите на трети добросъвестни лица. В този смисъл извършените 
промени биха могли да бъдат подкрепени.

Проблемите се пораждат не от материалните предпоставки за уп-
ражняване на правото на отменителен иск, а от преходните правила, 
уреждащи прилагането на новия режим спрямо висящите производ-
ства по несъстоятелност. На практика разпоредбите на § 14 и § 15 
въвеждат различно третиране на различни категории сделки, поста-
вяйки в неравноправно положение както третите лица, страни по тези 
сделки, така и кредиторите на несъстоятелността, имащи интерес 
тези сделки да бъдат отменени. § 14 предвижда за всички заварени 
производства по несъстоятелност, включително висящи искови про-
изводства по отменителни искове, да се прилагат новите правила. § 
15 обаче изключва определени категории искове и висящите произ-
водства по тях е предвидено да се довършват по досегашния ред. По 
този начин една и съща маса на несъстоятелността би се попълвала в 
едната си част по досегашния ред, а в друга – по новия.  Вследствие 
кредиторите на различни длъжници ще разполагат с различна въз-
можност да попълват масата на несъстоятелността в зависимост от 
това какви сделки и действия е извършил длъжникът. В различно по-
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ложение биха били и третите лица – съконтрагенти, тъй като една част 
от сделките ще бъдат санирани, а тези, посочени в § 15, ще продъл-
жат да бъдат недействителни. Нещо повече, §14 с обратно действие 
променя последиците на вече реализирали се факти, въз основа на 
които кредиторите черпят права, правейки предявените вече искове 
недопустими, съответно неоснователни (на кредиторите се отнемат 
възникнали на основание на закон материални и процесуални пра-
ва, за чието упражняване вече са предприели действия). В рамките 
на висящ процес ищецът узнава, че основанието, на което е предя-
вил иск, вече не съществува, т.е. че му е отнето правото на иск, или 
узнава, че фактите и обстоятелствата, които е трябвало да установи 
за уважаване на иска, вече не са релевантни за уважаването му, а 
напротив – законът вече изисква установяване в процеса на други 
факти, включително обективни такива като времеви момент на атаку-
вани сделка/действие, но същевременно производството е във фаза, 
в която вече е настъпила процесуална преклузия за събиране на тези 
доказателства (дори и да са налице, защото в много хипотези новите 
предпоставки на закона са такива, че ищецът не би завел иска, ако 
му бяха известни). Не по-малко недоумение буди разпоредбата на § 
14, ал. 2 от ЗИД на Търговския закон, с която се предвижда, че вече 
предявените и висящи отменителни искове, с изключение на посоче-
ните в § 15, могат да бъдат оттеглени без съгласието на ответниците, 
независимо от фазата, в която се намира производството16. Разпо-
редбата на § 14, ал. 2 дава възможност на новоизбран синдик от 
мажоритарния кредитор (обикновено банка) да прекрати образувано 
от независим временен/постоянен синдик дело, с което се атакуват 
сделки/действия, пораждащи права за кредитора (банката). Подобна 
сериозна намеса в правното положение на кредиторите в хода на 
висящо производство по несъстоятелност, а още повече в хода на ви-
сящи искови производства накърнява принципите на предвидимост 
и правна сигурност, принципа на правовата държава и равенство, 
в това число на равенство и състезателност на страните в процеса. 
Затова и такова обратно действие би могло да се допусне само в из-

16 Редакцията на разпоредбата повдига сериозно въпроса дали всъщност, вместо за оттегляне, не става дума за 
прикрита възможност за отказ от иска. 



46

ключителни случаи с оглед осигуряване на важен обществен интерес, 
какъвто не е обоснован от вносителите на законопроекта. Със сходни 
аргументи Законът за изменение и допълнение на Търговския закон 
в тази му част е атакуван пред Конституционния съд от Върховния 
касационен съд. 
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III. конституционен контрол. 
Вето на президента

3.1. Конституционен контрол

В периода януари – юни 2013 г. Конституционният съд е постано-
вил общо 3 решения (табл. 7) или с 2 по-малко спрямо второто 
шестмесечие на 2012 г., съответно 4 по-малко спрямо първото 

шестмесечие на 2012 г. Това е най-малкият брой постановени решения 
за всички изследвани 6-месечни периоди от 2010 г. насам. В същото 
време броят на образуваните през първото полугодие на 2013 г. дела е 
по-висок от броя на образуваните дела за целите 2011 и 2012 г. – 17, 
съответно 16 и 13 дела. Следователно през втората половина на 2013 г. 
има основания да се очакват повече решения на Конституционния съд.

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД 

Година
Образувани 

дела

Брой решения Брой определения 
за прекратяване 

(недопустими 
искания)

Особени мнения и 
становища  

(по решения)

Средна 
продължителност  
на делата (дни)Об

щ
о

Ув
аж

ен
и 

ис
ка

ни
я

От
хв

ър
ле

ни

януари - юни 
2013 

17 3 1 2 1 8 171

2012 13 12 8 4 0 32 191
2011 16 12 9 3 2 34 126
2010 22 15 7 6 7 24 140
2009 19 11 7 3 0 41 73
2008 5 6 4 2 0 12 74
2007 10 10 3 5 3 10 78
2006 12 9 3 6 2 23 109
2005 11 9 2 5 1 16 118

Таблица 7

Източник: www.constcourt.bg 
*В общия брой решения се включват всички решения на КС за съответния период, но не всички се отчитат при „уважени/отхвърле-
ни искания”.  В тях не се включват тълкувателните решения и решенията по спорове за компетентност.
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В изследвания 6-месечен период е постановено 1 определение за пре-
кратяване на конституционно дело. Това е делото, образувано по искане 
на народни представители, за установяване на противоконституцион-
ност на Решение на Народното събрание от 20 септември 2012 г. за 
създаване на парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи 
на облагодетелстване на лица по високите етажи на властта. Конститу-
ционният съд отклонява искането за противоконституционност с аргу-
мента, че неговото произнасяне би било безпредметно поради прекра-
тяването на мандата на Народното събрание и преустановяването на 
дейността на парламентарните комисии и в частност на дейността на 
временната анкетна комисия, създадена с атакуваното решение.

Едно от постановените през първата половина на 2013 г. решение съдър-
жа уважаване на искането, а в останалите 2 исканията са отхвърлени. 

По постановените 3 решения има 8 особени мнения и становища или 
средно между 2 и 3 на решение. Макар и да е налице намаление в 
абсолютните стойности, средното разпределение на особените мнения 
и становища на решение е близко до това от предходните периоди. За 
сравнение през втората половина на 2012 г. този брой е между 3 и 4 
особени мнения и становища на решение, а за  първата половина на 
2012 г. между 2 и 3 особени мнения и становища на решение.

Средната продължителност на разглеждане на делата през периода 
януари – юни 2013 г. остава относително висока – 171 дни или близо 6 
месеца на едно дело. Налице  е известно намаление спрямо средната 
продължителност за 2012 г. (191 дни), но следва да се има предвид, че 
тогава тя беше по-висока преди всичко заради забавянето на Реше-
ние № 10 от 13 септември 2012 г. поради предсрочно прекратяване 
на мандата на конституционния съдия докладчик по делото. 

Постановеното през първото шестмесечие на 2013 г. решение на Кон-
ституционния съд, съдържащо уважаване на искането, има отношение 
към правата на гражданите. Това е решението, с което е обявена за 
противоконституционна разпоредба от Закона за отнемане в полза на 
държавата на незаконно придобито имущество – относно предвиде-
ната обжалваемост по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
на решенията на Комисията за отнемане на незаконното имущество и 
възможността за съдебен контрол върху едни и същи решения от раз-
лични съдилища.
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Както през предходните периоди, така и през настоящия период най-
активно са упражнявали правото си да сезират Конституционния съд 
народните представители. Те са отправили 2 от 3-те искания, по които 
Съдът е пстановил решение (табл. 8). Както и през предходния период, 
омбудсманът е отправил 1 искане. За пореден път останалите оправо-
мощени субекти остават пасивни.

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН

Година Министерски 
съвет

Народни 
представители Президент Главен прокурор Омбудсман ВКС/ВАС Други

Об
що Н О У Об
що Н О У Об
що Н О У Об
що Н О У Об
що Н О У Об
що Н О У Об
що Н О У

януари - 
юни  

2013 
0    3 1 1 1 0    0    1  1  0    0    

2012 0    8  1 7 0    0    3  2 1 1  1  0    

2011 0    9  3 6 0    1   1 1   1 2 1  1 1 1   

2010 1  1  8  3 5 3  2 1 0    3 2 1  1 1   5 4  1

2009 0    6  3 3 0    1   1 2   2 0    1   1

2008 0    1  1  1   1 2   2 1   1 1  1  0    

2007 0    6 2 2 2 0    0    4 3  1 1  1  0    

2006 0    3  3  0    5 2 1 2 0    2  1 1 0    

2005 0    4  3 1 0    2  2  0    1   1 0    

Общо 1  1  48 3 20 25 4  2 2 11 2 3 6 15 5 4 6 9 2 4 3 7 5  2

Таблица 8

Източник: www.constcourt.com
*Н – недопустимо искане; О – отхвърлено искане; У – уважено искане

3.2. Вето на президента

В периода януари – юни 2013 г. президентът не упражнил правото си 
на вето нито веднъж.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Потвърждава се наблюдението за относително малкия брой решения, постановя-
вани от Конституционния съд. Като се има предвид значението на практиката на Кон-
ституционния съд за развитието и усъвършенстването на правния ред, основателно 
се поставя въпросът за по-пълноценно използване на потенциала на Съда. Допълни-
телен аргумент за този извод е и относително високият брой на особените мнения и 
становища – средно по около 3 особени мнения и становища на решение. 

2. Конституционният съд продължава да играе съществена роля в защитата на кон-
ституционните права и свободи. Вече в седем последователни 6-месечни периода 
броят на решенията на Съда, имащи отношение към въпроса за правата на гражда-
ните, е значителен спрямо общия брой постановени решения. Това затвърждава ро-
лята на Съда като бранител на конституционните права и свободи и поставя въпроса 
за нейното допълнително развитие, в това число чрез въвеждането на института на 
индивидуалната конституционна жалба.

3. Следва да бъде засилена активността от страна на органите, оправомощени да 
сезират Конституционния съд, извън народните представители. Главният прокурор, 
върховните съдилища и омбудсманът трябва по-интензивно да упражняват това свое 
конституционно правомощие. Тези органи не са преки участници в политическия 
процес и поради това техните искания имат по-широка и легитимна основа.
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Iv. Подзаконови нормативни 
актове и контрол върху тях

През първата половина на 2013 г. са приети/издадени 331 подза-
конови нормативни акта, което е със 112 акта по-малко спрямо 
предходния 6-месечен период, когато са постановени 443 акта 

(табл. 9). Това намаление би могло да се свърже с факта, че в рамките 
на периода действа служебно правителство (13 март – 29 май 2013 
г.), назначено от президента, което независимо че няма ограничения в 
нормотворческите си правомощия, все пак има за главна задача под-
готовката и провеждането на парламентарни избори. За два месеца 
и половина (повече от 1/3 от шестмесечния период) това правителство 
и неговите министри са постановили 83 акта (около 1/4 от общо пос-
тановените през първото 6-месечие на 2013 г. актове). Следователно 
на този етап изводите относно същественото намаляване на броя на 
подзаконовите нормативни актове не биха били достатъчно обективни 
особено, като се има предвид, че законодателят продължава да създа-
ва нови основания за издаване на подзаконови нормативни актове. 
Изследването на нормотворческата дейност на Министерския съвет и 
министрите през втората половина на 2013 г. вероятно ще даде осно-
вание за по-адекватни сравнения с предходни периоди, когато беше 
установен средногодишен темп на нормотворческата дейност на Ми-
нистерския съвет и на министрите от около 400 акта за шестмесечие. 

Независимо от цялостно по-ниската нормотворческа активност през 
разглеждания период Министерският съвет и някои от министрите са 
приели/издали такъв брой подзаконови нормативни актове, който е 
съпоставим и дори по-висок от броя, приети/издадени актове в пре-
дходни периоди.  Така например Министерският съвет е приел 147 
акта през първото шестмесечие на 2013 г. и 127 акта през първото 
шестмесечие на 2012 г. Министърът на вътрешните работи е издал 
19 акта през настоящия период в сравнение с 21, съответно 10 през 
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предходните два периода. Подобен е случаят и с министъра на здра-
веопазването – издал 24 акта през първата половина на 2013 г. и 16, 
съответно 21 акта през двата предходни периода. Относително висока 
остава нормотворческата активност на министъра на отбраната, който 
е издал 16 акта през разглеждания период и 16, съответно 5 за пре-
дходните периоди.

За  първи път по-съществено намаление се наблюдава при министъра 
на земеделието и храните, който е издал 18 акта през настоящия пери-
од. За сравнение, през предходните изследвани периоди подзаконови-
те нормативни актове, които той е издал, са между 37 и 76.

Най-голям брой подзаконови нормативни актове са обнародвани през 
месец март  – 113 акта, а най-нисък е броят на актовете, обнародвани 
през месец юни – 29. Това  донякъде би могло да бъде обяснено с об-
стоятелството, че през месец март действат две правителства, а юни е 
първият месец на новоизбраното правителство. 

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (ЯНУАРИ - ЮНИ 2013 Г.)

МС МВР МФ МРРБ МТСП МО МВнР МП МОМН МЗ МК МОСВ МЗХ МТИТС МИЕТ МФВС
Мин. 
УСЕС

Други Общо

Януари 23 6 4 1 1 6 2 0 0 3 1 1 3 2 0 0 0 6 59

Февруари 24 3 1 0 2 1 0 1 1 3 0 2 4 1 1 1 0 4 49

Март 34 8 3 6 3 5 0 0 3 10 0 5 7 3 5 0 0 21 113

Април 22 1 1 0 0 2 0 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0 5 39

Май 27 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 3 3 0 0 0 0 42

Юни 13 0 0 1 2 2 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 3 29

януари - 
юни 2013 г. 143 19 10 8 9 16 2 2 6 24 3 12 18 12 7 1 0 39 331

2012 347 31 29 22 12 21 2 6 86 37 17 16 87 35 11 3 0 53 815

2011 394 40 20 14 9 43 0 6 20 75 12 18 91 32 7 4 0 61 846

2010 329 18 22 10 15 28 6 11 48 93 12 6 110 38 8 0 0 48 802

Таблица 9

Източник: Държавен вестник
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Данните за разпределението на приетите през периода подзаконови 
актове в категориите изменителни и нови (табл. 10) показват, че от 
общо 331 акта, приети през първата половина на 2013 г., 89 или 27 
% са нови актове, т.е. актове, уреждащи за първи път дадена материя 
(незаместващи съществуващ акт). Това означава, че всеки четвърти 
подзаконов акт е изцяло нов, т.е. създава правна регламентация, не-
съществувала до този момент. Броят на новите актове почти съвпада 
с този от предходния 6-месечен период, когато новите актове са били 
28 % от общия брой. Останалите 242 акта, приети през изследвания 
период, или 73 % са изменителни, т.е. актове, променящи съществува-
ща до момента уредба (изменящи или заместващи съществуващ акт в 
зависимост от броя и естеството на измененията). 

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (ЯНУАРИ - ЮНИ 2013 Г.)

Общо Януари Февруари Март Април Май Юни
Изменителни 

(изменящи 
съществуваща 

уредба)

С акт за 
изм. и доп. 206 33 29 73 23 27 21

С нов акт 36 11 4 11 7 1 2

Нови 
(създаващи 
за първи път 

уредба)

С нов акт 89 15 16 29 9 14 6

Източник: Държавен вестник

Таблица 10

През изследвания 6-месечен период се наблюдава увеличение на 
броя на подзаконовите актове, които Върховният административен съд 
е отменил/обявил за нищожни (табл. 11) – 5 акта спрямо 3 акта през 
предходния 6-месечен период. 

През настоящия период броят на жалбите от страна на заинтересовани 
граждани и организации срещу подзаконови нормативни актове също 
нараства – 29 жалби или със 7 повече в сравнение с периода юли – 
декември 2012 г., когато са подадени 22 жалби.
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НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ОРГАН НА ИЗДАВАНЕ 

Година Общо на МС на министри на други органи
януари - юни 2013 г. 5 1 3 1

2012 9 2 5 2
2011 5 1 4 0
2010 7 1 4 2
2009 10 4 1 5
2008 9 6 1,5 1,5
2007 3 0 2 1
Общо 48 15 20,5 12,5

Таблица 11

Източник: Държавен вестник

По-сериозен интерес представляват данните, свързани с материята, до 
която се отнасят актовете, обявени за незаконосъобразни (фиг. 4). Три 
от отменените актове са в областта правосъдие и вътрешни работи, 
а два – в областта земеделие и храни. Така областта правосъдие и 
вътрешни работи запазва водещо си място по брой отменени подза-
конови нормативни актове – общо 13 акта от началото на 2007 г. до 
края на юни 2013 г. 

Източник: Държавен вестник

Фигура 4

незаконосъобразни нормаТивни акТове по маТерия 
(2007-2013)

земеделие, ветеринарномедицинска дейност       

правосъдие и вътрешни работи

здравеопазване 

Трудово право и обществено осигуряване

други

Териториално устройство, етажна собственост 3

5

7

9

10

13
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По-важни изводи и препоръки:
1. Независимо от отчетеното намаление на общия брой подзаконовите нормативни 
актове през първата половина на 2013 г. не може да се изведе положителна тенден-
ция поради няколко основания. От една страна, това намаление може да бъде свър-
зано със смяната на правителствата, характерна за този период. От друга страна, при 
Министерския съвет и някои от министрите е налице съпоставимост на броя подза-
конови нормативни актове и дори увеличение спрямо предходни периоди. На трето 
място, няма промяна по отношение на броя на новите подзаконови нормативни ак-
тове. Това са актове, създаващи изцяло нова уредба, несъществувала преди тяхното 
приемане, което създава трудности за адресатите в процеса на правоприлагането и 
е предпоставка за свръхрегулация на обществените отношения. 

2. За пореден път се потвърждава наблюдението за съсредоточаване на незако-
носъобразните подзаконови нормативни актове в едни и същи области, засягащи 
правата и интересите на широк кръг граждани. 
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v. тълкувателни актове 
на върховните съдилища

В периода януари – юни 2013 г. върховните съдилища са постано-
вили общо 12 тълкувателни решения (табл. 12) или с 1 по-малко 
спрямо предходния период, когато са постановени 13 тълкува-

телни решения. 9 от тези решения са на Върховния касационен съд 
(ВКС), а 3 – на Върховния административен съд (ВАС). Налице е извест-
но понижаване на активността на ВКС спрямо предходния период, ко-
гато постановените от него тълкувателни решения възлизат на 12, като 
в същото време се наблюдава активизиране на ВАС, който няма нито 
едно постановено тълкувателно решение през предходния период. 

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
януари - 

юни 2013 г.

ВКС 6 4 2 0 8 10 7 21 9

ВАС 0 1 6 7 4 7 5 2 3

Общо 6 5 8 7 12 17 12 23 12

Таблица 12

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg

От органите, оправомощени да правят искания за постановяване на 
тълкувателни решения, през първото шестмесечие на 2013 г. отново 
най-активен е председателят на ВКС, който е направил всички 9 ис-
кания, по които ВКС е постановил решения. Главният прокурор има 2 
искания, а омбудсманът – 1 искане (табл. 13). 
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В тематично отношение въпросите, по които са постановени тълкува-
телни решения, са свързани с приложението на разпоредби от следни-
те нормативни актове:

 Наказателния кодекс – във връзка с разглеждането на гражданския 
иск в наказателния процес в случаите на прекратяване на наказател-
ното преследване, както и относно посегателствата срещу правото на 
търговска марка;

 Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – от-
носно приложимостта на административното производство за предос-
тавяне на имоти, възстановени по реда на закона, които се намират 
в урбанизирана територия (населени места и селищни образувания) и 
не представляват земеделски земи; Закона за собствеността и ползва-
нето на земеделските земи и Закона за възстановяване на собстве-
ността върху горите и земите от горския фонд – относно обвързаността 
на държавата от постановения административен акт или решение на 
съд по жалба срещу такъв акт за възстановяване правото на собстве-

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛАЩА ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
януари 
- юни 

2013 г.
Общо

Председател на 
ВКС 5 4 0 0 3 5 5 19 9 50

Председател на 
ВАС 0 1 5 4 3 2 2 1 0 17

Главен прокурор 0 0 1,5 3 4 5 4 1 2 19,5

Министър на 
правосъдието 1 0 1,5 0 1 2 0 1 0 5,5

Председател на 
ВАдв.С 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3

Омбудсман 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3

Таблица 13

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg
* В исканията на председателите на върховните съдилища са включени и исканията, отправени от състави на ВКС и ВАС на осно-
вание чл. 292 от Гражданския процесуален кодекс, съответно чл. 97, ал. 1  от Закона за съдебната власт (отм. ДВ, бр. 64 от 2007) и 
чл. 261, ал. 1 (отм. ДВ, бр. 64 от 2007) от Административнопроцесуалния кодекс.
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ност върху земеделски земи или гори по реда на двата закона и допус-
тимостта за упражняване от нейна страна на косвен контрол за нищож-
ност или унищожаемост на административния акт по предявен иск за 
собственост от или срещу държавата; 

 Закона за местното самоуправление и местната администрация – от-
носно допустимостта на съдебния контрол върху решенията на общин-
ските съвети за приемане, изменение и контрол на годишния бюджет 
на общината;

 Административнопроцесуалния кодекс – относно момента на пре-
ценка за наличието на правен интерес на оспорващия при исковете за 
обявяване на нищожност на административни актове;

 Закона за задълженията и договорите – относно основанието на отго-
ворността за неимуществени вреди на обществения снабдител – енер-
гийно предприятие, когато неправомерно – в нарушение на предви-
дените предпоставки в общите условия към договора – е прекъснал 
електроснабдяването на потребителя;

 Кодекса на труда – относно допустимостта на делегирането чрез упъл-
номощаване на работодателска правоспособност за прекратяване на 
трудово правоотношение, извън случаите на дисциплинарно уволнение;

 Гражданския процесуален кодекс – във връзка с доказателствената 
сила на констативния нотариален акт, с който се признава право на 
собственост върху недвижим имот по отношение на констатацията на 
нотариуса за принадлежността на правото на собственост; относно 
началния момент на срока за обжалване на съдебните решения, ко-
гато съдът е посочил деня за обявяване на решението; Гражданския 
процесуален кодекс, Търговския закон и Закона за устройството на 
територията – относно спорни въпроси във връзка с вписванията, из-
вършвани по Правилника за вписванията;

 Закона за собствеността – относно допустимостта да се иска разпре-
деление на ползването на съсобствена вещ от съда от страна на съсоб-
ственик, притежаващ сам повече от половината от общата вещ, както 
и относно възможността в това производство да се правят възражения 
относно правата на страните в съсобствеността, представляващи по 
съществото си спорове за собственост.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Запазва се относително високият брой на тълкувателните решения, постановя-
вани от ВКС. Все още недостатъчно активна е  тълкувателната дейност на ВАС. Би 
могло да се препоръча в бъдеще той да отдели по-съществено внимание на тази 
дейност, в това число, по подобие на ВКС, да предприеме мерки от организацио-
нен характер, които да позволят идентифициране на случаите на противоречива 
или неправилна съдебна практика.

2. Заслужава подкрепа засилената активност на председателя на ВКС и прояве-
ната активност на главния прокурор и омбудсмана по отношение на сезирането 
за постановяване на тълкувателни актове. Останалите оправомощени органи – 
председател на ВАС, министър на правосъдието и председател на Висшия адво-
катски съвет, също следва да упражняват активно това си правомощие.
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vі. хармонизация  
на българското право  

с правото на Ес

През периода януари – юни 2013 г. българският законодател е 
транспонирал със закон 5 директиви или над четири пъти по-
малко в сравнение с предходния период (22 директиви) и два 

пъти по-малко в сравнение с периода януари – юни 2012 г., когато са 
транспонирани изискванията на 10 директиви (табл. 14). Общият брой 
на хармонизационните закони през разглежданото шестмесечие е 8, 
от които 5 транспонират директиви, а останалите 3 създават условия 
за прилагането на регламенти. В процентно отношение спрямо общия 
брой на приетите през разглеждания период закони обаче (3 нови и 
19 ЗИД) е наличе слабо увеличение на хармонизационните закони – 
около 23 % от законите спрямо средно 19 % за шестте предходни пери-
ода. Като цяло изводът, че членството на България в ЕС и свързаната с 
него необходимост за съобразяване на законодателството с актовете 
на Съюза не могат да оправдаят силната динамика и изменчивост на 
българския правен ред, остава валиден.

ХАРМОНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРАВЕН РЕД С ПРАВОТО НА ЕС

Период
Бр. 

траспонирани 
директиви

Бр. закони,  
които 

транспонират 
директивите

Бр. официални 
уведомителни 

писма от ЕК

Бр. 
мотивирани 
становища 

Бр. дела  
пред СЕС

Бр. 
прекратени 
процедури

януари - юни 
2013 г.

5 5 7 3 2 10

2012 г. 32 21 27 14 3 34

2011 г. 32 20 41 7 0 31

2010 г. 57 24 1 10 0 41

Таблица 14

Източник: Сиела; www.ec.europa.eu/legislation/
*Данните за броя дела пред СЕС са актуални към OВ С 255/04.09.2013 г.
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През разглеждания период Европейската комисия (ЕК) е започнала 7 
нови процедури срещу България за нарушение на правото на ЕС или 
с 4 по-малко спрямо предходния период и с 9 по-малко в сравнение 
с периода януари – юни 2012 г. (табл. 15). Като цяло в рамките на се-
демте изследвани 6-месечни периода се установява трайна тенденция 
за намаляване на броя на официалните уведомителни писма. По-мал-
ко през настоящото шестмесечие са и мотивираните становища – 3 
или с едно по-малко в сравнение с периода юли – декември 2012 г. и 
със 7 по-малко в сравнение с периода януари – юни 2012 г. По този 
показател данните се връщат към нивата от 2011 г. и силното увели-
чение на мотивираните становища, констатирано през януари – юни 
2012 г., не се оказва симптоматично за поведението на страната ни 
като държава членка. През настоящия период ЕК е приела 3 нови ре-
шения за сезиране на Съда на Европейския съюз (СЕС). В две от тях 
твърдяното нарушение е свързано с непълно, неточно или ненавре-
менно транспониране на законодателство на ЕС (директивите относно 
общите правила за вътрешния пазар на природен газ и на електриче-
ска енергия), като въз основа на тези решения на ЕК са образувани 
двете дела на СЕС срещу България през настоящия период (C-253/13 
и C-203/13). Третото решение на ЕК за сезиране на СЕС касае нару-
шение на правилата на конкуренцията при разпределението на радио-
честотния спектър за цифрово радиоразпръскване. Продължават да са 
висящи и образуваните през периода януари – юни 2012 г. две дела 
срещу България – дело C-198/12 за нарушение на задължението за 
предоставяне на максимален капацитет, а именно услуги за виртуален 
пренос на газ в полза на всички участници на пазара (Регламент (ЕО) 
715/2009) и дело С-152/12 за неизпълнение на задължение по Дирек-
тива 2001/14/ЕО – свързано със системата за таксуване на достъпа 
до железопътната инфраструктура, която не е основана на разходите, 
произтекли директно от извършването на влакова услуга.
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През разглеждания период България е отправила 7 преюдициални за-
питвания до СЕС или с 4 повече в сравнение с предходния период и с 3 
по-малко в сравнение с  преюдициалните запитвания, отправени през 
периода януари – юни 2012 г. (фиг. 5). По този показател България 
се нарежда на 5-то място сред изследваните държави. На първите три 
позиции по брой преюдициални запитвания, както и през предходните 
два периода, са Германия, Италия и Нидерландия. Германия и Италия 
са най-често прибягващите до процедурата по преюдициално тълкува-
не за всички изследвани периоди.

Броят на решенията по отправени от България преюдициални запит-
вания през първото полугодие на 2013 г. е 6. Този брой е напълно съ-
измерим с решенията по преюдициални запитвани, постановени през 
предходния период (7). Следователно възходящата тенденция, реги-
стрирана в предишния анализ и особено осезаема на годишна база, 
се запазва (11 решения през 2012 г., 6 през 2011 г. и само 3 през 
2010 г.).

ПРОИЗВОДСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС
Официални 

уведомителни писма
Мотивирани 
становища

Решения на ЕК за 
сезиране на СЕС

Образувани дела 
пред СЕС

Решения на СЕС по 
дела за нарушение

януари - 
юни    

2013 г.

юли - 
декември 

2012 г.

януари - 
юни    

2013 г.

юли - 
декември 

2012 г.

януари - 
юни    

2013 г.

юли - 
декември 

2012 г.

януари - 
юни     

2013 г.

юли - 
декември 

2012 г.

януари - 
юни    

2013 г.

юли - 
декември 

2012 г.

България 7 11 3 4 3 0 2 0 0 0

Румъния 18 13 3 2 2 0 0 0 0 0

Чехия 14 8 1 1 0 0 0 0 1 1

Унгария 16 12 3 4 1 0 1 2 1 0

Германия 20 12 2 4 0 2 1 3 1 2

Франция 24 11 1 6 2 0 1 0 3 2

Австрия 13 15 4 5 1 0 0 0 1 2

Нидерландия 8 7 3 3 2 2 1 0 1 0

Италия 27 21 4 9 2 2 4 4 1 1

Таблица 15

Източник: www.ec.europa.eu/legislation/; Официален вестник на ЕС
* Данните са актуални към ОВ С 55/04.09.2013 г.
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По отношение на предмета на отправяните от България преюдициални 
запитвания няма особена промяна. Доминират запитвания за тълкува-
не на правото на ЕС главно по митнически и данъчни въпроси. Затова 
и основните субекти, които отправят преюдициални запитвания, про-
дължават да бъдат административните съдилища. Положително следва 
да се оцени включването през настоящия период в предмета на прею-
дициалните запитвания на въпроси, засягащи трудово-осигурителни 
отношения и по-специално правата на работниците и служителите в 
случай на несъстоятелност на работодателя. През настоящия период 
5 преюдициални запитвания е отправил Административен съд – Со-
фия-град и по 1 – Административен съд – Бургас и Административен 
съд – Велико Търново. 3 от решенията на СЕС са по преюдициални 
запитвания на Административен съд – Варна, 2 по запитване на ВАС и 
1 – на Държавната комисия за защита от дискриминация. 

Фигура 5

Източник: Официален вестник на ЕС
* Данните са актуални към ОВ С 55/04.09.2013 г.

преюдициални запиТвания (януари - юни 2013 г.)

германия

италия

нидерлания

Франция

българия

унгария

румъния

австрия

Чехия

38
15

37
2

2

29
3

14

7

7
6

6
4

4
4

4
3

5

решения по преюдициални запитванияпреюдициални запитвания
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По-важни изводи и препоръки:
1. Въпреки констатираното през разглеждания период процентно увеличение на 
броя на законите, които транспонират директиви, остава валиден изводът, че само 
малка част от измененията в законодателството са мотивирани от необходимостта 
за съгласуване на вътрешния правопорядък с правото на ЕС и че истинските причи-
ни за силната динамика в законодателството трябва да се търсят другаде.

2. Потвърждават се изводите, че България все още е сред страните с относително 
малко на брой открити производства за нарушение на правото на ЕС (както пред 
ЕК, така и дела, стигнали до СЕС). В това отношение българските институции заслу-
жават положителна оценка.

3. Продължава да бъде относително висока активността на българските правора-
здавателни институции по отношение на отправянето на искания за тълкуване на 
първичното и вторичното законодателство на ЕС. След страната ни по брой прею-
дициални запитвания се нареждат държави като Австрия, Чехия и Унгария. От глед-
на точка на материалния обхват на преюдициалните запитвания би могло да се 
препоръча този механизъм да се използва по-активно не само по митнически и 
данъчни спорове, но и при решаването на други правни спорове, в области, в които 
се прилага правото на ЕС.
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vII. състояние  
на основните права  
в практиката на ЕсПЧ

През първото шестмесечие на 2013 г. Европейският съд по пра-
вата на човека (ЕСПЧ) е постановил 18 решения по същество 
по дела срещу България. Налице е двойно намаление спрямo 

предходния период, когато са постановени 35 решения (табл. 16). 
Следва да се има предвид, че намаляването на броя на решенията по 
същество през последните години има връзка с възприетата от ЕСПЧ 
от средата на 2009 г. политика на приоритизация на жалбите, както и 
с констатираното в предходния анализ увеличение на броя на приятел-
ските споразумения и едностранни декларации. При някои от остана-
лите наблюдавани държави се установява увеличение на решенията 
спрямо предходния период. Румъния има 44 решения през настоящия 
период спрямо 34 пред предходния период, а Унгария има 22 реше-
ния през настоящия период спрямо 18 през предходния. Следователно 
би могло да се твърди, че при България все пак е налице тенденция 
за намаление на броя на осъдителните решения.  За продължаването 
на тази тенденция би могъл да допринесе и създаденият национален 
механизъм за обезщетяване на пострадалите от бавно праворазда-
ване (с двете уредени процедури – административната по Закона за 
съдебната власт и съдебната по Закона за отговорността на държавата 
и общините за вреди), въпреки разгледаните в рамките на предход-
ния анализ несъвършенства на уредбата, поставящи въпроси относно 
ефективността на този механизъм. 
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По данни на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) в периода 
01.10.2012 г. – 30.09.2013 г. са постъпили общо 703 заявления по 
Глава Трета „а“ от Закона за съдебната власт срещу нарушаване на 
правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, oт кои-
то 506 по граждански и 197 по наказателни дела. В този период са раз-
гледани 93 основателни заявления. По данни на Министерството на 
правосъдието за същия период са изготвени 78 предложения за сключ-
ване на  споразумения с граждани за изплащане на обезщетения, като 
сключените споразумения са 42, а по 2 от направените предложения е 
постъпил отказ от заявителите. Общият размер на изплатените обезще-
тения е около 160 000 лв., а размерът на присъдените обезщетения е 
между 500 и 10 000 лв.

Сред основните причини за нарушаване на правото на разглеждане 
и решаване на делото в разумен срок, констатирани от Инспектора-
та към Висшия съдебен съвет1, са недостатъчно добрата администра-
тивна организация на съдебните процеси (насрочването на съдебните 
заседания през прекалено големи интервали, несвоевременното об-
работване на документите от съдия-докладчика, системното забавяне 
при изготвянето и изпращането  на  призовки и съобщения до страни-
те от съответните съдебни служители и нерешителното използване от 
страна на съда на предвидените в Гражданския процесуален кодекс 
дисциплиниращи инструменти, което е едно от най-честите основания 
за отлагане на съдебните заседания), бездействието на дознанието и 
съответно на наблюдаващия прокурор и непрецизната правна квали-
фикация на обвинението, което налага прокуратурата да връща делата 
за прецизиране.

В две свои решения по допустимост от 25 юни 2013 г. (по жалба Ба-
лакчиев и други – в областта на гражданското производство и по жал-
би Вълчева и Абрашев – в областта на наказателното производство) 
ЕСПЧ анализира създадения национален механизъм за обезщетяване 
на вредите от бавно правораздаване и стига до извода, че двете про-
цедури могат да се приемат за ефективни вътрешноправни средства 
за защита по отношение на прекомерната продължителност на произ-

1 Констатациите са по разгледаните от Инспектората към ВСС заявления до 30 септември 2013 г.
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водства пред съдилищата в България. Съгласно обичайната практика 
на ЕСПЧ допустимостта на дадено оплакване по повод наличието на 
ефективно вътрешноправно средство за защита се преценява към да-
тата на депозиране на жалбата, но в отделни случаи Съдът се отклоня-
ва от тази практика. Така, като има предвид разпоредбата на § 8 от 
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за отговорност-
та на държавата и общините за вреди, която изрично урежда правото 
на лицата, депозирали жалби пред ЕСПЧ преди влизането на закона 
в сила, да се възползват от новия механизъм, Съдът постановява, че  
жалбоподателите  следва да използват тези нови средства за защита  и 
обявява жалбите за недопустими. Ако българският механизъм за ком-
пенсация  се окаже неефективен, на общо основание ЕСПЧ би могъл 
да го подложи на повторна преценка. Във всички случаи обаче българ-
ските жалбоподатели вече са длъжни да го изчерпват. Иначе жалбите 
им ще бъдат обявявани за недопустими2.

2 Вж. Маргаритова, С. http://www.pravanachoveka.com – Обезщетение за бавно правосъдие, 9 юли 2013 г.

Таблица 16

Източник: www.echr.coe.int 

ЕСПЧ – РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Година БЪЛГАРИЯ РУМЪНИЯ ФИНЛАНДИЯ УНГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ИСПАНИЯ
януари - юни 

2013 г.
18 44 2 22 3 6

2012 64 79 5 26 22 10
2011 62 68 7 33 41 12
2010 81 143 17 21 36 13
2009 63 168 29 30 21 17
2008 59 199 9 44 10 3
2007 53 93 26 24 12 5
2006 45 73 17 32 10 5
2005 23 33 13 17 16 0
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Броят на жалбите, подадени срещу България от януари до юли 2013 
г., е 745. Ако тази тенденция се запази и през втората половина на 
годината, може да се очаква ръст на жалбите спрямо подадените през 
предходните години. За 2011 г. и 2012 г. този брой е съответно 1206 и 
1276 жалби. Общият брой на висящите пред Съда жалби срещу Бълга-
рия към юли 2013 г. е 3854.

По-важни изводи и препоръки:
1. Запазва се тенденцията за намаляване на броя на осъдителните решения на 
ЕСПЧ срещу България, като би могло да се очаква намалението да продължи особе-
но с оглед на приетия национален механизъм за подаване на жалби срещу бавното 
правораздаване.

2. Необходимо е периодично да се изготвят задълбочени анализи на причините, 
които водят до нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в 
разумен срок3. На основата на тези анализи трябва да се предприемат мерки от 
организационен, дисциплинарен и нормативен характер за ускоряване на произ-
водствата.

3. Броят на жалбите, подадени срещу България остава висок. Дали този брой ще 
намалява през следващите години, ще зависи в голяма степен от ефективността 
на националния механизъм за обезщетяване на гражданите в случаите на бавно 
правораздаване. В този контекст заслужава да се обсъди и въпросът за въвежда-
нето на допълнителни национални инструменти за защита на правата и свободите 
на гражданите.

3 Чл. 60м, ал. 2 от Закона за съдебната власт задължава Висшия съдебен съвет на всяко шестмесечие да 
прави такъв анализ.
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vIII. тема на броя: 
конституционната жалба и 
мястото й в българския модел 
на конституционно правосъдие

I. Значение на проблема

Въпросът за въвеждането на института на конституционната жалба 
у нас е дискутиран неведнъж през последните години. Дискусията 
обаче като че ли не успява да излезе от полето на експертно-

теоретичния дискурс и да добие по-широки обществено-политически 
измерения. Няма съмнение, че този проблем има по-особено зна-
чение. Защото тук не става дума за това дали да се предостави или 
не допълнително правомощие на Конституционния съд. Смисълът на 
института на конституционната жалба е да овласти гражданите с още 
един инструмент за защита на техните конституционни права. Консти-
туционно закрепените права на гражданите (наричани още основни 
права) имат най-висша ценност и се нуждаят от особена закрила. Въ-
веждането на фигурата на омбудсмана и правото му да сезира Консти-
туционния съд с искане за установяване на противоконституционност 
на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите, без-
спорно е положителна стъпка, но не е достатъчно, за да гарантира тази 
по-висока степен на закрила, следваща от самата същност на основни-
те права. Уреждането на института на конституционната жалба ще вне-
се вътрешна хармония и ще бъде логически завършек на българския 
конституционен модел1.

И ако при приемането на новата българска конституция през 1991 г. 

1 Вж. Начева, С. Особености на конституционния модел и необходимост от въвеждане на конституционна 
жалба, Юбилеен сборник за 10-годишнината на Конституцията на Република България. С., Научно адвокатско 
сдружение, 2001, 60



70

проявената сдържаност на конституционния законодател по отноше-
ние на въвеждането на конституционната жалба има своите аргумен-
ти, свързани главно с необходимостта да се предостави време на но-
восъздадения Конституционен съд да се утвърди като конституционна 
юрисдикция, то днес те вече не са валидни. В годините на своето функ-
циониране Конституционният съд успя да натрупа сериозна практика 
и да се наложи като гарант за спазването на Конституцията. В същото 
време като че ли неговият потенциал е значително по-голям, което личи 
и от наблюденията върху дейността му, направени в рамките на на-
стоящото изследване. Както вече неведнъж е отбелязвано в анализа, 
преобладаващата част от решенията на Съда са свързани с въпроси 
относно правата на гражданите. В този смисъл въпросът за директния 
достъп на гражданите до Конституционния съд съвсем основателно из-
лиза на преден план.

II. Българският модел на конституционно правосъдие – обща харак-
теристика

Конституционният контрол в Република България е въведен с Конститу-
цията от 1991 г. На него е посветена Глава VIII „Конституционен съд“. 
Организацията и дейността са уредени в Закона за Конституционен 
съд, приет през същата година. Конституционният съд е върховна спе-
циализирана юрисдикция, съблюдаваща спазването на върховенство-
то на Конституцията. От тази гледна точка конституционният контрол у 
нас може да се квалифицира като концентриран, тъй като се упражнява 
от специално създаден за това държавен орган, който е независим от 
законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Конституционният 
съд се състои от 12 съдии, от които 1/3 се избират от Народното събра-
ние, 1/3 се назначават от Президента и 1/3 се избират на Общо събрание 
на съдиите от ВКС и ВАС. Продължителността на съдийския мандат е 9 
години, като задължително на всеки три години съставът на Съда се об-
новява с 1/3. По този начин се гарантира приемственост в дейността му.

Конституционният съд не действа по собствена инициатива, а само 
след сезиране от определен кръг субекти, които са изрично посочени 
в Конституцията – 1/5 от народните представители, Президентът, Ми-
нистерският съвет, ВКС, ВАС, главният прокурор, а в някои случаи и 
общинските съвети (чл. 150 от Конституцията). След конституционната 
реформа от 2006 г. кръгът на оправомощените субекти се разшири 
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с Омбудсмана, който има правомощието да сезира Конституционния 
съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с 
който се нарушават права и свободи на гражданите.

Пряко свързани със защитата на основните права на гражданите се 
явяват следните две правомощия на върховната ни конституционна 
юрисдикция: 

1. за произнасяне по искане за установяване на противоконституцион-
ност на законите и на другите актове на Народното събрание, както и 
на актовете на Президента (чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията) и 

2. за произнасяне за съответствието на сключените от Република Бъл-
гария международни договори с Конституцията преди ратификацията 
им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на 
международното право и с международните договори, по които Бълга-
рия е страна (чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията). 

Правомощието по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията е едно от най-
често използваните, което може да се обясни с неговия краен ефект – 
да се преустанови действието на норма, която противоречи на Консти-
туцията или да се потвърди конституционосъобразността й. Исканията 
за обявяване на противоконституционност могат да бъдат направени 
от момента на обнародване на акта. По тези искания съдът се про-
изнася с решения, които имат действие занапред (ex nunc) и спрямо 
всички (erga omnes). От тази гледна точка контролът може да бъде оп-
ределен като последващ. Контролът е и абстрактен, доколкото Консти-
туционният съд не се произнася по конкретен висящ процес пред друг 
съд, а установява противоконституционност на даден акт (в цялост или 
частично) по принцип и спрямо всички. Дори когато въпросът за съ-
ответствие с Конституцията е възникнал по повод на конкретен пра-
вен спор пред съд, действието на решението на Конституционния съд 
отново ще бъде „разпростряно” спрямо всички (чл. 15 от Закона за 
съдебната власт и чл. 150, ал. 2 от Конституцията2). Това е и една от 
основните отлики от правните системи, характеризиращи се с т.нар. 

2 В конституционната теория хипотезата на чл. 150, ал. 2 от Конституцията се определя като конкретен нор-
мен контрол. Съгласно практиката на Конституционния съд (Определение № 1 от 1997, Решение № 1 от 
1999 г.) правомощието да се сезира Конституционният съд по реда на чл. 150, ал. 2 от Конституцията при-
надлежи на отделните състави на ВКС и ВАС, пред които е поставен на разглеждане конкретният правен спор.
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дифузен контрол за конституционност, осъществяван от обикновените 
съдилища по конкретни производства и имащ действие само между 
страните по конкретен правен спор. При дифузния контрол изобщо не 
се поставя въпросът за конституционна жалба, тъй като тя е интегрира-
на в самия съдебен контрол.

Основният предмет на нормения контрол за конституционност са зако-
ните и „другите актове на Народното събрание”. Последните включват 
Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и 
решенията на Народното събрание3.

Указите, като актове на Президента, също могат да бъдат проверявани 
за съответствието си с върховния закон, но на практика досега това се 
е случвало рядко4.

Изцяло извън обхвата на контрола за конституционосъобразност оста-
ват актовете на изпълнителната власт и на съдебната власт.  

Правомощието на Конституциуонния съд да се произнесе по консти-
туционосъобразността на актовете, посочени в чл. 149, ал. 1, т. 4 от 
Конституцията, има сходно действие, като целта е да не се допуска 
действието на противоречащ на Конституцията международен договор 
(хипотеза на предварителен конституционен контрол) или да се преус-
танови действието на закон, противоречащ на международни догово-
ри (хипотеза на последващ конституционен контрол). 

С оглед на гореизложеното бихме могли да изведем следните основни 
характеристики на българския модел на конституционен контрол:

 Концентриран

 Абстрактен

 Последващ (с изключение на хипотезата на предварителен контрол 
по чл. 149, ал. 1, т. 4)

 Действие занапред

3 Решенията обаче са ненормативни актове, което е пробив в разбирането, че норменият контрол е контрол 
за съответствие на норми с норми. Въпреки това обаче в своята практика Конституционният съд не поставя 
ограничение на възможните актове на Народното събрание, които могат да бъдат контролирани от него. 

4 Вж. напр. Решение № 9 от 1993 г., Решение № 11 от 1994 г., Решение № 13 от 1999 г.
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 Действие спрямо всички

 Ограничен – както по отношение на оправомощените да сезират 
Съда субекти, така и от гледна точка на актовете, които подлежат на 
контрол.

III. Възможности за защита на основните права пред Конституцион-
ния съд – актуално състояние

Както бе посочено по-горе, защитата на основните права на гражда-
ните пред конституционната ни юрисдикция понастоящем може да се 
осъществи само опосредено. Така се очертават следните две възмож-
ности:

1. Да бъде сигнализиран някой от оправомощените субекти с молба да 
отправи искане до Конституционния съд;

2. Да се повдигне въпрос за конституционосъобразността на законова 
норма пред съд в рамките на висящо производство. Когато прецени, 
че закон противоречи на Конституцията, съдът уведомява ВКС или ВАС, 
а прокурорите и следователите – главния прокурор (чл. 15 от Закона 
за съдебната власт). Както беше вече отбелязано, конкретните състави 
на ВКС и ВАС също имат правомощието да сезират конституционната 
юрисдикция.

Посочените възможности обаче не са достатъчно ефективни, тъй като 
оправомощените да сезират Конституционния съд органи на публична-
та власт разполагат с напълно автономна преценка дали да го напра-
вят5. В литературата се застъпва и становището, че когато в рамките 
на висящ съдебен процес пред ВКС или ВАС се постави въпросът дали 
закон, който е приложим по съответното дело, не съответства на Кон-
ституцията, конкретният съдебен състав на върховните съдебни юрис-
дикции е длъжен да сезира Конституционния съд6. Във всеки случай 
обаче отказът на съдебния състав да сезира Конституционния съд не 
подлежи на съдебен контрол.

Опосредяването на достъпа до Конституционния съд, от една страна, 

5 Това положение основателно е критикувано в правната литература, тъй като по този начин гражданите се 
превръщат в молители към субектите по чл. 150 от Конституцията. Вж. Начева, С. Цит. съч.

6 Така Друмева, Е. Конституционно право. С., Сиела, 2008, 684. 
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гарантира филтрирането на делата, които достигат до тази юрисдик-
ция. По този начин се препятства затрупването на Съда с недопусти-
ми или явно неоснователни жалби. От друга страна, ограничаването 
на достъпа на гражданите до конституционно правосъдие увеличава 
вероятността в правния мир да съществуват противоконституционни 
актове. Още повече, че органите, които имат правомощието да сезират 
Конституционния съд, нерядко го правят, водени и от други съображе-
ния, валидни в определен политически контекст. Затрудненият достъп 
на гражданите до Конституционния съд се отразява и върху разпозна-
ваемостта на органа, призван да гарантира върховенството на Кон-
ституцията. А това неминуемо влияе върху общественото доверие, с 
което Съдът се ползва.  Въвеждането на института на конституционната 
жалба би поставило работата на Конституционнния съд в обществе-
ното полезрение, а това е предпоставка за повишаване на неговата 
легитимност. 

IV. Институтът на конституционната жалба – сравнителноправни 
аспекти

Институтът на конституционната жалба се появява в класическия си 
вид след Втората световна война като опит за разширяване на кон-
ституционната защита на гражданите чрез предоставяне на средство 
за лична защита срещу посегателства от страна на публичната власт 
над конституционните им права. За първи път конституционната жалба 
в класическия си вид е въведена във Федерална Република Германия 
със Закона за Федералния конституционен съд от 1951 г. (по-късно 
правото на конституционна жалба е записано и в Основния закон на 
ФРГ). Интересна алтернативна традиция за индивидуална конститу-
ционна защита се явява институтът на recurso de amparo, възникнал 
първоначално в Мексико, а по-късно добил широко разпространение в 
испаноговорящия свят.

Доктринална дефиниция на конституционната жалба е трудно да се 
даде. Възможно е да се посочат множество аспекти на института в 
различните правни системи, които са негова типична характеристи-
ка. Все пак най-приемлива би била онази дефиниция, която очертава 
характерните за всички правни системи, познаващи конституционна-
та жалба, белези. Тези белези са тясно обусловени от целта на кон-
ституционната жалба – защита на основните права на гражданите, и 
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могат да се сведат до три:

 Конституционната жалба е особено процесуално средство за защита 
(извънредна форма на правна помощ, ultima ratio) само на установе-
ни от конституцията („основни“) права7, 

 Производството по нея се развива пред специализиран съд (върхо-
вен, конституционен) и 

 Служи за защита на пряко засегнати лица (т.е. това е средство за лич-
на, субективна защита, а не за предявяване на чужди права). 

Към посочените белези обаче следва да се отбележи и особеният вид 
конституционни жалби, които съществуват в някои страни – колектив-
ните (комунални) конституционни жалби. Това е подвид на конститу-
ционната жалба, в който обаче правата си защитават особени колек-
тивни образувания, които имат специфични интереси, различни от тези 
на индивидите (най-често възникващи от определено право на само-
управление – напр. при общините, религиозните общности, висшите 
училища). В някои правни системи съществуват и особени средства за 
конституционна защита от типа на actio popularis – жалби, подадени 
от тясно очертан кръг специализирани организации (синдикални, не-
правителствени), които защитават интересите на своите членове. Тук 
се касае за хипотеза, подобна на процесуалната субституция, която 
обикновено се приема за ненужна и поради това право на подобни 
конституционни жалби се среща рядко. 

Предложената дефиниция на конституционната жалба позволява ясно 
разграничение с индивидуалната защита на конституционните права 
в рамките на процесите пред общите съдилища, позната в страните от 
англо-американското правно семейство. Конституционната жалба слу-
жи за особена защита, пред особен съд, а не се разглежда като прею-
дициален въпрос от същия съд, който гледа главното производство по 
един граждански, административен или наказателен спор. Макар в 
системите с дифузен контрол за конституционност практиката на вър-
ховните съдилища да има основно значение при преценката за консти-

7 Някои модели за конституционен контрол стесняват кръга на правата, които биха могли да бъдат защитени 
посредством института на конституционната жалба, до т.нар. лични (отбранителни ) права (Испания, Германия, 
Турция).



76

туционосъобразност на актовете на публична власт (поради факта, че 
най-често се отнася до прецедентни правни системи), това не изключ-
ва възможността всеки съд инцидентно да се произнесе по въпроса за 
конституционосъобразността на една или друга норма. Възражението 
за противоконституционност не е извънредно средство за защита, а 
просто един от аргументите за позицията на една от страните по даден 
конкретен спор пред обикновен (а не конституционен) съд. 

Приложението на конституционната жалба в различните правни систе-
ми разкрива колко сериозно е значението на факта, че тя се разглежда 
именно от отделна, обособена спрямо обикновените съдилища юрис-
дикциия. От една страна, това прави конституционната жалба особено 
силно правно средство, което не се влияе от проблемите, породени от 
независимо действащите общи съдилища и възприетата от тях практи-
ка. Създава се възможност за една изцяло съсредоточена в конститу-
ционноправните въпроси юриспруденция в полза на гражданите. Това 
обаче води до два сериозни проблема – институционалният конфликт 
между конституционната юрисдикция и останалите съдилища, както и 
опасността от претоварване на конституционната юрисдикция с мно-
жество жалби. Тези проблеми се разрешават от различните правни 
системи по две основни линии – засилване на изискванията за допус-
тимост на конституционните жалби и въвеждане на методи за филтри-
ране на потока от конституционни жалби.

Изискванията към допустимостта на жалбите рядко показват някакви 
особености. Поначало във всички системи подаването на конститу-
ционна жалба предполага наличието на пряк интерес (с изключение 
на посочените горе случаи на actio popularis), който в процеса най-чес-
то се изразява в едно вероятно обосновано твърдение за засягане на 
личната сфера на правоимащия субект от конкретно деяние (действие, 
бездействие) на орган на публичната власт. Следва да се отбележи, че 
конституционната жалба обикновено е насочена само към актове на 
публичната власт – действията на частноправните субекти не подлежат 
на пряк контрол от конституционните юрисдикции, но често са в ос-
новата на съдебните решения, които се оспорват с конституционната 
жалба. Освен тези изисквания най-често се определя и срок за пода-
ване на конституционната жалба. Сроковете тук имат двояко значение 
– от една страна, ограничават броя на постъпилите жалби, а от друга – 
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стабилизират правните норми, които могат да бъдат оспорени с жалба 
(иначе би било възможно един отдавна влязъл в сила и продължително 
действал закон да бъде „съборен“ внезапно от едно частно лице и така 
да се компрометира правната сигурност). Макар и не универсално, 
изискването за изчерпване на средствата за защита (субсидиарен 
характер на конституционната жалба) е още едно средство за намаля-
ване на броя на разглежданите конституционни жалби, но и за ограни-
чаване на конфликта между конституционните юрисдикции и други ин-
ституции – така се осигурява по-добър синхрон в правната защита на 
гражданите. Накрая, някои системи предвиждат и още едно изискване 
за допустимост на конституционната жалба – интереса от защитата. За 
разлика от прекия интерес, който е една проверка „на входа“ на кон-
ституционния процес, интересът от защита изисква от съда да проследи 
дали от неговата интервенция би имало смисъл и „на изхода“ – т.е. 
дали евентуалното решение по конституционната жалба по някакъв на-
чин ще подобри състоянието на правата на жалбоподателя. Ако това не 
е така, редица правни системи приемат, че няма смисъл да се товари 
конституционното правосъдие с излишни жалби.

Интересно е да се посочи и едно особено изискване за допустимост, 
съществуващо само в Русия – заплащането на държавна такса. По 
принцип се приема, че плащането на такси ограничава правните сред-
ства за защита на гражданите и затова не е често срещано в консти-
туционното правосъдие. Руският модел като че ли не дава желания ре-
зултат за намаляване на броя на конституционните жалби, а се явява 
пречка за по-бедните жалбоподатели да защитят правата си. Поради 
това въвеждането на такси в случая е със спорна полезност.

Освен изискванията за допустимост, всички правни системи предвиж-
дат и някакви процедури за филтриране на конституционните жалби. 
Тези мерки са от два типа – организационно-технически и правно-ин-
ституционални.

Сред техническите мерки най-често се предвижда проверка за външ-
на редовност на конституционната жалба от едно лице, разглеждане 
на жалбите в определени случаи от по-малък брой съдии и решаване 
на някои въпроси без мотиви (Германия, Австрия, Чехия, Унгария, 
Полша и др.).
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По-интересни са правно-институционалните мерки. Сред тях най-ефек-
тивни са две алтернативи – или въвеждане на допълнително изискване 
за допустимост, което съдът може да преценява по свое усмотрение 
(Германия, Франция, Испания и др.), или пък въвеждането на правило-
то non bis in idem – чрез разпростиране  на действието на решенията 
на конституционната юрисдикция спрямо всички (Полша, Русия, Лат-
вия и др). Така жалби срещу норми, по които Конституционният съд 
вече се е произнесъл, стават автоматично недопустими. Трета процеду-
ра за филтриране е изискването орган извън конституционната юрис-
дикция да прецени дали следва да се разгледа конституционната жалба 
(обикновено някакъв съд), като в този случай може да се приеме, че не 
е налице конституционната жалба, а сезиране на Конституционния съд 
от страна на обикновен съд или друг орган (т.нар. „конкретен нормен 
контрол“).

В сравнителен план биха могли да се очертаят следните основни групи 
конституционната жалба и подобни институти: дифузен контрол, am-
paro, защита в съдебен процес, „същинска“ конституционна жалба и 
„нормативна“ конституционна жалба. 

Както вече беше отбелязано, дифузният контрол не е конституционна 
жалба в същинския смисъл. Близък до него е и институтът на amparo, 
развил се в Централна и Южна Америка. По същество това е особено 
процесуално средство, което не се разглежда задължително от консти-
туционна юрисдикция, но служи за защита на засегнати от публичната 
власт конституционни права на търсещия защита. Действието на am-
paro обаче не е като решение на Конституционен съд – най-често съ-
дебното решение прави неприложима дадена правна норма само към 
конкретното лице. Поради това институтът на amparo е много по-близък 
до дифузния контрол от американски тип, отколкото до европейската 
конституционна жалба.

Защитата в съдебен процес, характерна за Франция и Италия, но по-
зната и в множество други страни се състои във възможността всеки 
съд (по искане на страна или служебно) да сезира конституционната 
юрисдикция с въпроса дали приложимата по едно дело норма е консти-
туционосъобразна или не. Този тип контрол страда от недостатъка, че 
съдията от общия съд би бил принуден да пренебрегне собствения си 
авторитет и да се допита до Конституционния съд. По същество обаче 
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той отваря широко пътя на гражданите към конституционно правосъ-
дие и елиминира очевидно неоснователните и недопустимите жалби 
поради предварителния контрол от страна на съдиите в общите съди-
лища. Този тип контрол също не представлява конституционна жалба в 
чистия й вид.

„Същинската“ конституционната жалба, създадена в Германия, понас-
тоящем се прилага сравнително рядко в други държави (напр. Чехия). 
Тя предвижда възможност за конституционноправна защита срещу 
всеки акт на публичната власт, но и доста сериозни условия за допус-
тимост. Този модел постига пълна защита на правата на гражданите 
срещу всякакви посегателства на публичната власт, но претоварва се-
риозно Конституционния съд. Освен това, той предполага наличието на 
сериозен авторитет на конституционната юрисдикция, която има сила-
та да променя почти всяка политика на органите в държавата. 

Корекция на този модел е въведена с т.нар. „нормативна“ конститу-
ционна жалба, която е най-често срещана в Централна Европа, но е 
позната и в Испания. Тук контролът е насочен срещу всякакви актове 
на публичната власт, но не пряко срещу тях, а само срещу нормата, 
послужила за издаването им. Така се постига филтриране на делата 
и ограничаване на конституционния контрол само до онези случаи, в 
които е най-необходим – за контрола на норми, срещу които няма дру-
ги средства за защита. Това обаче ограничава защитата на гражданите 
срещу посегателства на изпълнителната или съдебната власт и не поз-
волява да се отстранят случаи на масова несправедливост, особено в 
системи, където историческата традиция не държи особена сметка за 
правата на гражданите.

V. Кoнституционната жалба у нас – de lege ferenda

Както беше посочено в началото на тази тема, въвеждането на инсти-
тута на конституционната жалба се явява завършващият, демокра-
тичен елемент от цялостната система за защита на основните права 
– елемент, за отсъствието на който в българския правен ред, същест-
вуват все по-малко концептуални аргументи. Самият конституционен 
законодател като че ли залага перспектива за разширяване на модела 
на конституционно правосъдие. Това е видно не само от обективира-
ното в конституционния текст желание да не се допуска съществуване-



80

то на противоконституционни закони в правния мир (възприемане на 
модел на конституционен контрол с много активно легитимирани да 
отправят искане публични органи, принадлежащи към трите власти; § 
3 от Преходните и заключителните разпоредби на Конституцията, кон-
кретизиращ принципа на непосредствено действие на Конституцията 
по отношение на завареното законодателство, на основание на който 
всеки съд е длъжен да не приложи законова норма, която й противоре-
чи). С допускането на отделни състави на двете върховни съдилища да 
сезират Конституционния съд (чл. 150, ал. 2 от Конституцията), както и 
с разширяването на кръга на субектите, които могат да отправят иска-
не до Конституционния съд (с конституционната промяна от 2006 г. е 
предвидено, че Омбудсманът също може да подаде искане до Консти-
туционния съд за установяване на противоконституционност на закон, 
с който се нарушават права и свободи на гражданите), конституцион-
ният законодател все повече приближава конституционната защита 
до гражданите. В този смисъл въвеждането на института на конститу-
ционната жалба би било естествено продължение на неговите после-
дователни усилия. Възприемането на този институт би съдействало за 
повишаване на легитимността на Конституционния съд и като цяло за 
подобряване на правната култура на българските граждани.

Изграждането на един вътрешно непротиворечив и приложим в рам-
ките на българската система за конституционен контрол модел на кон-
ституционна жалба предполага да бъде намерен отговор на няколко 
основни въпроса:

 Вид на конституционната жалба – същинска или нормативна.

 Обхват на контрола – кои права биха били обект на защита с консти-
туционна жалба (всички или само т.нар. отбранителни права) и актове 
на кои органи на публичната власт биха били обект на контрол.

 Активна легитимация и условия за допустимост.

 Действие на решението на Конституционния съд.

1. Вид на конституционната жалба

Както беше споменато, най-разпространените в рамките на конти-
нентална Европа модели на конституционна жалба са т.нар. същинска 
конституционна жалба (предвиждаща възможност за конституционно-
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правна защита срещу всеки акт на публичната власт) и нормативна 
конституционна жалба (близка до същинската, доколкото допуска кон-
тролът да се разпростре върху актовете на всички органи на публична-
та власт, но само през норми, т.е. само доколкото се оспорва консти-
туционосъобразността на законовата норма, приложена с атакувания 
акт). Доколкото българският модел на конституционен контрол е изгра-
ден върху идеята за контрол върху норми, възприемането на норма-
тивната конституционна жалба най-добре би се вписало в действащия 
режим. По този начин Конституционният съд не би могъл да се пре-
върне в последна (четвърта) инстанция и няма да се наруши балансът 
между традиционното и конституционното правосъдие, какъвто е един 
от най-сериозните аргументи срещу въвеждането на конституционната 
жалба у нас. Заслужава да се обсъдят и идеи за допускане на същинска 
конституционна жалба в ограничен кръг хипотези (напр. върху съдеб-
но решение, с което е нарушено правото на справедлив процес и на 
ефективни правни средства за защита8).

2. Обхват на контрола

Понастоящем контролът за конституционосъобразност се разпростира 
само върху актовете на законодателната власт и на Президента. Изцяло 
извън него остават актовете на изпълнителната власт9 и на съдебната 
власт. Разпростирането на контрола и върху тези актове е оправдано, 
тъй като по този начин ще се осигури пълна защита на основните права 
и реализация на принципа на правовата държава. 

Ограничаването на обхвата на защитата само до личните конститу-
ционни права е донякъде оправдано, доколкото именно те очертават 
сферата на ненамеса на държавата в индивидуалния периметър на 
гражданите. Допълнителен аргумент за такова ограничаване на кръга 
на правата, подлежащи на зашита с конституционна жалба, е че така 
се създава своеобразен предварителен филтър на жалбите с оглед из-
бягване на прекомерно натоварване на конституционната юрисдик-
ция. Независимо от посочените съображения, водещо следва да бъде 
разбирането за осигуряване на пълна защита на всички конституцион-

8 Вж. Пенев, П., Нормативни и практически очертания на българското конституционно правосъдие – проблеми 
и перспектива. С. Светулка 44, 2013, 250
9 Настрана остава въпросът дали Президентът не би могъл да бъде разглеждан като част от изпълнителната власт.
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но гарантирани права, както и на правата, уредени в международните 
договори, които отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 4 от Конститу-
цията. 

3. Активна легитимация и условия за допустимост

Едно от основните притеснения, което се появява при разискване на 
необходимостта от въвеждане на конституционната жалба у нас, е че 
без поставянето й в разумни юридически граници тя би се превърнала 
в actio popularis. Въведена като неограничено право на гражданите 
да инициират производство пред Конституционния съд, тя би загубила 
своето значение на последно, силно средство за защита на правата. 
Ето защо въпросът за условията за допустимост на жалбата добива осо-
бена тежест.

На първо място, право да подаде конституционна жалба би следвало 
да има всяко физическо и юридическо лице, което твърди, че неговите 
права са нарушени от акт на орган на публичната власт.

На второ място, жалбоподателят трябва да има легитимен интерес от 
защита. А това означава:

 Интересът следва да бъде личен – на самия жалбоподател, а не на 
някой друг. Това ще изключи възможността от появата на граждани, 
които се възприемат като „професионални жалбоподатели”.

 Нарушаването на правата на жалбоподателя следва да бъде пряко и 
реално, а не абстрактно и предполагаемо.

На трето място, конституционната жалба трябва да запази характера 
си на последно, субсидиарно средство за защита (ultima ratio) – тя 
би трябвало да е възможна само когато са изчерпани всички други 
допустими средства за защита. На тази хипотеза биха могли да бъдат 
приравнени и случаите, когато отсъстват други средства за защита – 
напр. оспорване на законова норма, която обявява определени адми-
нистративни актове за необжалваеми10. 

16 Вж. Пенев, П., Нормативни и практически очертания на българското конституционно правосъдие – проблеми 
и перспектива. С. Светулка 44, 2013, 250
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Разумно е да се обмисли въвеждането на срокове за подаване на жал-
бите, които да гарантират баланс между необходимостта от ефективна 
защита на правата, от една страна, и правната сигурност, от друга.

Силен практически ефект има възприетото в някои държави решение за 
недопустимост на жалби, засягащи норми, по които Kонституционният 
съд вече се е произнесъл с решение (non bis in idem).

С оглед същността на института на конституционната жалба, едва ли е 
необходимо да бъдат привеждани аргументи за безплатния характер 
на производството. 

Проверката за допустимост на жалбите би следвало да се осъществява 
в рамките на Конституционния съд, като въпросът за това как органи-
зационно тя да се осъществява е до голяма степен технически.

4. Действие на решението на Конституционния съд 

Както и останалите решения на Конституционния съд, така и произ-
насянето по конституционни жалби, доколкото се възприеме моделът 
на нормативната жалба, би следвало да има действие erga omnes и 
ex nunc. Разбира се, следва да важи основният принцип, възприет в 
наказателното право, за приложимост на по-благоприятния закон. Ос-
нователен остава въпросът за последиците от решението, с което една 
норма е обявена за противоконституционна, и възможността да се 
претендира обезщетение на това основание. Действие между страни-
те биха имали само решенията на Конституционния съд, с които се 
обявяват за противоконституционни съдебни решения, постановени в 
нарушение на правото на защита (в случай че подобно разрешение 
бъде възприето). 
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АВСТРИЯ

Модел на конституционния контрол Централизиран контрол от континентален тип – осъществява се 
от Конституционен съд.
Няма конституционен контрол на ниво федерати.

Обхват на конституционната жалба 1. Закони; нормативни, общи и индивидуални 
административни актове – както пряко, така и чрез оспорване 
на  конституционосъобразността на законовата норма, 
приложена с атакувания акт; решения на Съда по убежището 
(Asylgerichtshof).
2. Всички конституционно уредени права.

Активна легитимация 1. Всяко физическо и юридическо лице, засегнато от акта на 
публичната власт.
2. Публичноправни образувания (напр. държавни медии), 
когато са носители на основни права.

Условия за допустимост 1. Пряк и личен интерес – носителят на правото следва да може 
да докаже, че е засегнат от акт на публичната власт. Той трябва 
да създаде у съда и мнение за достатъчна вероятност тази 
намеса да е засегнала конкретно негово основно право. 
2. При законите се изисква да се докаже и фактът, че законът 
пряко (а не чрез съдебен или административен акт) накърнява 
правната сфера на жалбоподателя.
3. Изчерпване на всички правни средства за защита пред 
националните юрисдикции (само за административните 
актове) – трябва да са изчерпани всички административни (не 
и съдебни) инстанции, пред които актът може да се обжалва.
4. Срок – 6 седмици от съобщаването на окончателното 
решение; за закони – 1 година от влизане в сила.
5. „Необходимост от защита“ (§ 86 ЗКС) – решението на КС 
да бъде годно да защити реално правата на засегнатия към 
момента на влизането му в сила.

Процедура за филтриране Възможност за инструктиране на органи, които системно 
действат неконституционно в множество подобни случаи, да 
предприемат определени действия – §86а ЗКС. Недопускане 
на жалби, по които е дадена такава инструкция.
В случаи, по които е натрупана безпротиворечива практика, 
Съдът може да заседава в състав от петима, а не от 9 съдии.
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Действие на решението По принцип действие между страните, но ако се отменя закон 
– спрямо всички. Съдът обаче може да даде инструкции на 
издалия противоконституционен акт орган да го измени.
По принцип занапред, но Съдът може да определи и отложено 
действие (но най-много до 18 месеца) или действие назад във 
времето.

Орган за защита на основните права 
(фигура, подобна на омбудсмана)

На федерално ниво липсва омбудсман или подобна фигура. 

Допълнителна информация Статистически данни:
Подадени жалби: 2012 – 1593
(без убежище)      2011 – 1514
2010 – 1800
2009 -  1596

Подадени жалби:  2012 – 2779
(бежански статус) 2011 – 2578
2010 – 2911
2009 -  3449

Недопустим жалби: 2012 – 117
    
Неуважени жалби: 2012 – 1531
   
Уважени жалби:             2012 – 201

Средна продължителност на делата: между 201 дни (2012 г.)  
и 284 дни (2004 г.).

Конституционният съд се състои от 14 съдии (и 6 резервни). 
Администрацията на Съда включва 99 служители, от които 32 
помощници на съдиите.

Източници на информацията http://www.vfgh.gv.at/ 
Карагьозова-Финкова, М. Американският и европейският 
модел на съдебен контрол за конституционност: възникване и 
развитие. С., 1995.
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АРЖЕНТИНА

Модел на конституционния контрол Дифузен – осъществява се от общите съдилища.
Решенията на Върховния съд също имат ефект само 
между страните, т.е. не обезсилват обявената за 
противоконституционна норма. Въпреки това, практиката 
на ВС е задължителна за останалите съдилища, освен ако не 
разграничат случая, който разглеждат, от практиката на ВС или 
не оборят тезата на ВС с необходимата аргументация.

Обхват на конституционната жалба Има няколко вида защита на правата и свободите, закрепени 
в Конституцията:
1. Habeas Corpus – може да се подаде от засегнатия или 
от което и да е трето лице в негова полза и съдът трябва 
незабавно да разреши случая (при противозаконно задържане 
и отвеждане)
2. Ампаро:
- Срещу всяко действие или бездействие на публичната власт 
(без съдебните органи) или на частни лица, което засяга, 
застрашава, нарушава или ограничава правата и свободите, 
признати в Конституцията, международните договори или 
законите. Съдът може да обяви противоконституционността 
на нормативния акт, на който се основава действието или 
бездействието, което нарушава правата.
- Компетентен да разгледа делото е първоинстанционният съд 
по мястото, където актът, който нарушава правата, е проявил 
своето действие.

Активна легитимация 1. Всяко физическо и юридическо лице.
2. Организации, регистрирани по законен ред, които 
действат в области като защита от дискриминация, екология, 
конкуренция, права на потребителите – могат да предявят 
ампаро при нарушаване на правата, за защита на които са 
създадени.

Условия за допустимост 1. Пряк интерес.
2. Изчерпване на всички други средства за защита – стига те 
да предоставят защита на правата в еднакво задоволителна 
степен.
3. Срок – 15 работни дни от действието/бездействието/акта, 
нарушил правата1. 
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Процедура за филтриране Филтрирането не е отделено от общата преценка за 
допустимост и основателност на всяка една жалба, подадена 
до съда по конкретно дело.

Действие на решението Действие между страните и занапред.

Орган за защита на основните права 
(фигура, подобна на омбудсмана) 

Омбудсман (народен защитник) - може да сезира съдилищата.

Допълнителна информация

Източници на информацията http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3065/5.pdf  -  El juicio 
de amparo hoy – Sergio Salvador Aguirre Anguiano
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Argentina/argen94.
html#primerapartecap1  -  Constitucion de Argentina
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anex-
os/45000-49999/46871/norma.htm  -  LEY 16986  
(Закон за ампаро)
http://www.dpn.gob.ar/main.php?cnt=22  -  Закон за 
омбудсмана
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anex-
os/15000-19999/16547/texact.htm   -  Граждански и 
Търговски процесуален кодекс
http://www.cij.gov.ar/informacion.html  -  Център за правна 
информация (информационен портал към ВС на Аржентина)
European Сommission for Democracy through Law  
(Venice Commission) Study
On Individual Access to Constitutional  Justice (Adopted by the 
Venice Commission at its 85th Plenary Session  
(Venice, 17-18 December 2010)

1 Тъй като този срок е закрепен в закон от 1966 г., а в Конституцията от 1994 г. никъде не се споменава срок, 
съществуват спорове в доктрината дали той следва да се прилага като условие за допустимост.
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ВЕНЕЦУЕЛА

Модел на конституционния контрол Хибриден модел – дифузен, но само Върховният съд 
(неговото конституционно отделение) може да обяви 
закон за противоконституционен с ефект спрямо всички; 
обикновените съдилища не прилагат норма, противоречаща на 
Конституцията по конкретно дело.
Когато съд, упражнявайки дифузен конституционен контрол, не 
приложи дадена норма поради противоречие с Конституцията, 
трябва да уведоми за това конституционното отделение 
на Върховния съд, за да може то да осъществи абстрактен 
концентриран контрол за конституционносъобразност на 
съответната норма.

Обхват на конституционната жалба Има няколко вида защита на правата и свободите, закрепени 
в Конституцията:
1. Habeas corpus
2. Habeas data
3. Actio popularis – всяко физическо и  юридическо лице, без 
да е необходимо да доказва наличието на пряк интерес1 .
4. Ампаро
- Всяко физическо и юридическо лице има право да подаде 
ампаро пред съдилищата, за да защити свои права, закрепени 
в Конституцията или международни договори.
- Ампарото, с което се търси защита на свободата и личната 
сигурност, може да се предяви от всеки (вкл. за защита  на 
чужди права).
- Ампаро е възможно срещу закони, административни актове, 
присъди и решения на съдилищата, действия и бездействия на 
органите на публичната власт и частни лица.

Активна легитимация Всяко физическо и юридическо лице.

Условия за допустимост 1. Непосредствено и продължаващо нарушаване на право или 
опасност от сигурно засягане на правото.
2. Наличие на пряк интерес.
3. Изчерпване на всички средства за защита.

1 В решение от 2010 г. Конституционното отделение на Върховния съд се отклонява от този принцип, като отказва разглеждането 
на популярен иск от една гражданска асоциация именно заради отсъствието на легитимен интерес. Според Съда Асоциацията 
няма интерес от жалбата, защото получава чуждестранно финансиране и защитава чуждестранни интереси в материя от вътреш-
ната политика на страната (избирателно право).
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Процедура за филтриране Филтрирането не е отделено от общата преценка за 
допустимост и основателност на всяка една жалба, подадена 
до съда по конкретно дело.

Действие на решението Действието на решението по ампаро е между страните и 
занапред.
Компетентният съд разполага с правомощието да възстанови 
незабавно състоянието отпреди нарушаването на правата.
Който не изпълни заповед на съда по повод конституционно 
ампаро, се наказва с лишаване от свобода от 6 до 15 месеца.

Орган за защита на основните права 
(фигура, подобна на омбудсмана)

Народен защитник – има право да сезира ВС 
(Конституционното отделение) както с ампаро, така и с искане 
за обявяване на противоконституционност на закони.

Допълнителна информация

Източници на информацията http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm  -  
Конституция на Венецуела
http://www.mp.gob.ve/c/document_library/
get_file?uuid=a3bf0c78-1d88-46ba-ba23-
9ffd1bfa3708&groupId=10136  -  Органичен закон за ампаро
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/
Ley-Org%C3%A1nica-del-Tribunal-Supremo-de-Justicia.pdf   -  
Органичен закон на ВС
http://www.monografias.com/trabajos16/procedimiento-
amparo/procedimiento-amparo.shtml#efect  -  Procedimiento de 
amparo constitucional - Gaetano Coccorese
http://jennyaponte.blogspot.com/
http://www.cecoch.cl/docs/pdf/revista_9_2_2011/ar-
ticulo_14.pdf  -  La acción popular de inconstitucionalidad en 
Venezuela y su ilegítima restricción por el juez constitucional - 
Allan R. Brewer-Carías
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/sala.asp?sala=005&ano_
actual=2012&nombre=Sala%20Constituciona  -  Върховен съд 
– Конституционно отделение
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ГЕРМАНИЯ

Модел на конституционния 
контрол 

Централизиран контрол от континентален тип – осъществява се от 
Федерален конституционен съд (ФКС), който проверява за съответствие 
с правата във федералния Основен закон.
Действат и конституционни съдилища на съюзните единици – не 
могат да се произнасят по актове на федерални институции, а само за 
съответствие с основните права, закрепени в конституцията на всяка 
съюзна единица.

Обхват на конституционната 
жалба 

1. Закони – само следконституционни (приети след 1949 г., вкл. 
изменени след тази дата; предконституционните закони могат да 
останат неприложени по всяко конкретно съдебно дело); индивидуални 
актове на публичната власт (в най-широк смисъл – вкл. на държавни 
предприятия); гражданскоправните актове се контролират непряко 
чрез възможността за подаване на жалба срещу съдебно решение.
2. Правата по чл. 1 – 19 от Основния закон на ФРГ– преди всичко лични 
права.

Активна легитимация 1. Всяко физическо и юридическо лице, засегнато от акта на 
публичната власт.
2. Публичноправни образувания (държавни медии, финансирани от 
държавата, университети), когато са носители на основни права.
3. Общини и сходни образувания, доколкото се засягат правото им на 
самоуправление.

Условия за допустимост 1. Пряк и личен интерес – носителят на правото следва да може да 
докаже, че е засегнат от акт на публичната власт. Той трябва да създаде 
у Съда и мнение за достатъчна вероятност тази намеса да е засегнала 
конкретно негово основно право.
2. Засягането трябва да е лично, фактически настъпило (или сигурно, 
че ще настъпи) и реално (а не само хипотетично) („selbst, aktuell, 
gegenwärtig“).
2. Изчерпване на всички правни средства за защита пред 
националните юрисдикции – трябва да има влязъл в сила необжалваем 
окончателен акт срещу жалбоподателя или да е отказано обжалването 
му. Изключение – ако жалбоподателят би претърпял тежки последици от 
изчакването.
3. Срок – 1 месец от окончателното решение; за законите и за актове, 
срещу които не е възможна съдебна защита – 1 година от влизане в сила.
4. „Необходимост от защита“ – решението на ФКС да бъде годно да защити 
реално правата на засегнатия към момента на влизането си в сила.
5. Жалбата трябва да засяга случай от конституционно значение и 
жалбоподателят да е достатъчно сериозно засегнат в правата си. ФКС 
решава този въпрос по вътрешно убеждение.
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Процедура за филтриране Писма, които не отговарят не изискванията за конституционна жалби, 
се връщат от секретариата на Съда на подателя.
Към всеки от двата сената (състоящи се от по 8 съдии) на ФКС 
са създадени камари от по трима съдии. Те следва да установят 
дали жалбата засяга случай от конституционно значение и дали 
жалбоподателят наистина е достатъчно сериозно засегнат в правата 
си (липсва обаче законодателен праг за минимален парично оценим 
интерес или нещо подобно). Отказът за разглеждане се обявява без 
мотиви, с единодушно решение на камарата.
Камарите решават без мотиви случаи, по които вече има произнасяне 
на ФКС (напр. при общи административни актове, част от чиито 
адресати не са подали конституционна жалба).
Камарите решават и всички случаи, в които нe се налага обявяване на 
противоконституционност на закон.

Действие на решението По принцип между страните, но ако се отменя закон – спрямо 
всички. Съдът обаче може да даде инструкции на издалият 
противоконституционен акт орган да го измени.
По принцип занапред, но Съдът може да определи и отложено действие 
или действие назад във времето, особено когато даде на органа-
нарушител инструкции за привеждане на практиката му в съответствие 
с Конституцията.

Орган за защита на 
основните права – (фигура, 
подобна на омбудсмана)

На федерално ниво липсва омбудсман или подобна фигура. 
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Допълнителна информация Подадени:
2012 – 5 818
2011 – 6 036
2010 – 6 251
2009 -  6 308

Неразгледани: (недопустими или отказ за разглеждане)
2012 – 5 173
2011 – 5 641
2010 – 5 910
2009 -  5 783

Отхвърлени: (основателност)
2012 – 60
2011 – 84
2010 – 60
2009 -  101

Уважени:
2012 – 148
2011 – 93
2010 – 103
2009 – 111

Не са отразени жалбите, които са били уважени, тъй като е имало други 
със същото оплакване (уважаване без мотиви от камарата), както и 
върнатите като нередовни.

Федералният конституционен съд се състои от 16 съдии. 
Администрацията на Съда включва 153 служители, от които 64 с 
юридическо образование.

Източници на информацията http://www.bundesverfassungsgericht.de ;
Bundesverfassungsgerichtsgesetz 
(http://www.gesetze-im-internet.de/bverfgg/BJNR002430951.html);
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschalnd
(http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben /rechtsgrundlagen/
grundgesetz/gg.html);
Hillgruber, Ch. Goos, Ch. Verfassungsprozessrecht. 3. Aufl. München, 
2011, Beck-Verlag, S. 32 – 111.
Карагьозова-Финкова, М. Американският и европейският модел на 
съдебен контрол за конституционност: възникване и развитие. С., 
1995.
Данни за администрацията – писмо от съда, получено на 29.08.2013 г.
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ИСПАНИЯ

Модел на конституционния контрол Централизиран контрол от континентален тип – осъществява се 
от Конституционен съд.

Обхват на конституционната жалба 1. Административни и съдебни актове, но само доколкото се 
оспорва конституционосъобразността на законовата норма, 
приложена с атакувания акт.
2. Само правата, закрепени в чл. 14 - 30 на Конституцията 
(равенство пред закона и личните права).

Активна легитимация Всяко физическо и юридическо лице.

Условия за допустимост 1. Пряк и личен интерес.
2. Изчерпване на всички правни средства за защита пред 
националните юрисдикции.
3. Реформа от 2007 г. – допълнително изискване – въпрос с 
„особено значение за конституционализма“:
- когато няма практика на КС;
- при промяна на практиката на КС;
- когато нарушението на правото е следствие на 
противоконституционно тълкуване на закон по конкретно дело;
- когато практиката на КС не се спазва от съдилищата или се 
прилага противоречиво;
- за постигане на значима обществена или икономическа цел.

Процедура за филтриране Жалбите се разглеждат от някоя от двете секции, които съставят 
КС. В пленум се разглеждат жалби само когато председателят 
или трима от съдиите го изискват или когато съответната 
секция възнамерява да се отклони от предходната практика 
на КС. Всяка секция е съставена от 6 съдии и от своя страна се 
разделя на две камари, всяка от които се състои от по трима 
съдии. Една от тези 4 камари се занимава с допустимостта на 
жалбите.
Жалба може да бъде обявена за недопустима и когато Съдът 
вече е отхвърлил конституционна жалба с идентичен характер 
(non bis in idem).

Действие на решението Действие занапред, освен в наказателноправната материя, 
ако се създават по-благоприятни условия за дееца.
Действие спрямо всички.
Когато с решението се уважава жалбата, може да се постанови 
пълно (интегрално) възстановяване на засегнатите права и 
свободи на пострадалия чрез предприемането на съответни 
мерки.
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Орган за защита на основните права 
(фигура, подобна на омбудсмана)

Омбудсман – има право да сезира КС.

Допълнителна информация Статистически данни
2008 г.:
- брой подадени жалби – 10 279
- недопустими – 12 668
- решения - 168
2009 г.:
- брой подадени жалби – 10 792
- недопустими – 15 516
- решения - 177
2010 г:
- брой подадени жалби - 8948
- недопустими – 10 019
- решения - 91
2011 г.:
- брой подадени жалби – 7098
- недопустими – 6439
- решения – 145
2012 г.:
- брой подадени жалби – 7205
- недопустими – 7394
- решения – 121

КС се състои от 12 съдии, назначени от Краля.

Източници на информацията http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-
AD(2010)039rev.aspx
The protection of fundamental rights by constitutional courts – a 
comparative perspective – Mario Patrono
A comparison of European systems of direct access to constitu-
tional judges: exploring advantages for the Italian Constitutional 
court – Gianluca Gentili
25-годишнина на Испанската Конституция 1978 – 2003 г.
Конституционните юрисдикции в новите демокрации от ЕС – 
проф. М. Карагьозова
http://www.aals.org/profdev/constitutional/lopezguerra.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_amparo#Espa.
C3.B1a
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КАНАДА

Модел на конституционния контрол Хибриден модел – дифузен, доколкото контролът за 
конституционност се осъществява от всички съдилища в 
страната, но и концентриран, тъй като Върховният съд (la Cour 
suprême/The Supreme Court) също осъществява контрол за 
конституционосъобразност – абстрактен, когато е сезиран от 
Генералния губернатор.
Предимно конкретен, но и абстрактен.
Последващ.

Обхват на конституционната жалба 1. Само нормативни актове – норма на закон, правилник или 
друга правна норма.
2. Конституционно гарантираните права

Активна легитимация 1. Всяка от страните по висящ съдебен спор – по всяко време 
на процеса.
2. Всяко физическо или юридическо лице, което смята, че 
законова разпоредба нарушава неговите конституционни 
права – нарочно дело.

Условия за допустимост 1. Когато въпросът за противоконституционността се поставя 
в рамките на висящ процес, условията за допустимост са тези, 
свързани с допустимост на обжалването (срокът за обжалване 
е 30 дни или 60 дни в зависимост от характера на делото, 
но този срок може да бъде удължаван по искане на някоя от 
страните). 
2. Нарочно дело – специфични условия, установени от 
практиката на Върховния съд (Ministre de la Justice (Can.) c. 
Borowski [1981] 2 R.C.S. 575): 
делото трябва да е подсъдно на съдилищата;
въпросът за конституционосъобразността на дадена норма 
трябва да бъде сериозен;
страната, инициирала производството трябва да докаже, че е: 
1. пряко засегната от разпоредбата (directement touché) или 2. 
има истински интерес спрямо валидността на закона (intérêt 
véritable quant à la validité de la loi);
не трябва да има друг начин за повдигане на въпроса за 
конституционосъобразност пред съдилищата.

Процедура за филтриране Следва се проверката на инстанционния контрол.
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Действие на решението Решението на Върховния съд действа занапред и спрямо 
всички.
Решението на по-долна инстанция има действие само между 
страните.  

Орган за защита на основните права  
(фигура, подобна на омбудсмана) 

Омбудсман – няма правомощия, свързани с контрола за 
конституционосъобразност.

Статистически данни: Върховният съд се състои от председател и 8 съдии.

Източници на информацията http://www.scc-csc.gc.ca
http://laws-lois.justice.gc.ca
http://www.er.uqam.ca/nobel/r31400/jur2515/ndecours/jur-
2515chap7-2007.pdf
The Supreme Court Act
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ЛАТВИЯ

Модел на конституционния контрол Централизиран контрол от континентален тип – осъществява се 
от Конституционен съд.

Обхват на конституционната жалба 1. Закони и подзаконови нормативни актове; съдебни 
решения и индивидуални административни актове – но 
само доколкото се оспорва конституционосъобразността на 
законовата норма, приложена с атакувания акт.
2. Правата, уредени в Конституцията, международните 
договори и законите (за подзаконовите нормативни актове).

Активна легитимация 1. Всяко физическо и юридическо лице.
2. Общини.

Условия за допустимост 1. Интерес – обосновано твърдение за засягане на конкретно 
конституционно право от правна норма, годна за контрол пред 
съда.
2. Изчерпване на всички правни средства за защита пред 
националните юрисдикции – вкл. извънредни (т.е. ако е 
възможно, трябва да се направи и искане за отмяна на влязло 
в сила съдебно решение). При случаи от голяма важност съдът 
може да се произнесе и преди изчерпването на средствата.
3. Срок – 6 месеца от съобщаването на крайното решение 
по даден случай (или от нарушаването на правата, ако не са 
предвидени средства за защита). 
4. Незагубен интерес от жалбата – атакуваният нормативен акт 
все още да намира приложение към жалбоподателя.

Процедура за филтриране Председателят на съда определя еднолично дали постъпило 
„искане“ може да се определи като конституционна жалба. Ако 
не може, го връща на подателя.
По допустимостта се произнася камара от трима съдии.
Жалбата може да не бъде допусната за разглеждане поради 
„очевидна необоснованост“.
Жалба не се допуска, ако КС вече се е произнесъл по 
конституционосъбразността на дадена норма (non bis in idem).

Действие на решението Действие спрямо всички.
Допуска се даване на задължително конституционосъобразно 
тълкуване на атакуваната норма.
Действие занапред, освен при тълкуване.
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Орган за защита на основните права 
(фигура, подобна на омбудсмана)

Омбудсман – може да сезира КС. 

Допълнителна информация Статистически данни
2001 – 2006 г.:
1800 подадени искания
796 приети за разглеждане жалби
75 допустими жалби
50 уважени жалби.

Конституционният съд се състои от 7 съдии.

Източници на информацията http://www.satv.tiesa.gov.lv
Карагьозова-Финкова, М. Конституционните юрисдикции в 
новите демокрации на ЕС. С., Софи-Р, 2009, с. 295- 305
Ендзинс, Айварс. Конституционната жалба като важен 
елемент на конституционното правосъдие в демократичните 
държави. В: Конституционен съд на РБ. Конституционният съд в 
демократичните държави (сборник). С., 2006, с. 169 -173
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МЕКСИКО

Модел на 
конституционния контрол 

Хибриден модел, но по отношение на конституционната жалба (същинско 
ампаро) е по-скоро дифузен – конкретен последващ контрол.
Oбикновено жалбата се подава до федералните съдилища, но може да 
стигне до Върховния съд на Мексико чрез обжалване или „привличане“ 
(когато ВС на Мексико прецени, че е необходимо да се произнесе по 
жалба, засягаща въпрос от особено значение за конституционализма).

Обхват на 
конституционната жалба 

1. Има два вида ампаро, с които се атакуват различни актове:
- Директно ампаро – срещу съдебни решения и други актове на 
съдилищата, с които се слага край на процеса, както и срещу 
нарушения, допуснати по време на процеса, които влияят на защитата 
на жалбоподателя и са станали причина за неблагоприятно решение/
присъда.
- Индиректно ампаро – срещу международни договори, федерални 
закони, конституциите на федеративните единици и Статута на 
правителството на Мексико сити; закони на федеративните единици и 
на Мексико сити; федерални подзаконови нормативни актове; местни 
подзаконови нормативни актове; декрети, споразумения и др. с общ 
характер; срещу действия или бездействия на органи, с изключение 
на органите на съдебната власт (тъй като те се обхващат от директното 
ампаро).
2. Правата, залегнали в Конституцията на Мексико и в международни 
договори (международните договори са включени с промяната на Закона 
за ампаро от април 2013 г.).

Активна легитимация Всяко физическо и юридическо лице.
Няма пречка група граждани да предявят ампаро.
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Условия за допустимост 1. Пряк и личен интерес.
2. Изчерпване на всички правни средства за защита пред националните 
юрисдикции – само при директното ампаро.
3. Срок – 15 работни дни, освен в следните случаи:
- директно приложими закони – 30 дни от влизането им в сила;
- при осъдителна присъда с наказание лишаване от свобода – срокът е 8 
години;
- когато се касае за принудително отчуждаване на имоти – 7 години;
- когато се поставя в опасност личната сфера и свобода или се отнася 
за депортиране, експулсиране, прокуждане, изселване или което и да е 
действие, описано в чл. 22 от Конституцията; както и при насилствено 
зачисляване в сухопътните, военноморските или военновъздушните сили 
на Мексико  – няма срок.

Процедура за филтриране Съдилищата или съответното конституционно отделение на ВС допускат или 
не ампарото в съответствие с чл. 17 и 19 от Закона за ампаро.

Действие на решението По принцип действие между страните по делото. Решенията на ВС по 
дела ампаро като последна инстанция са задължителни за по-долните 
инстанции, когато са изправени пред дела по същия въпрос. От април 
2013 г. – когато едно от отделенията на ВС или пленума на ВС обяви 
за втори пореден път даден акт/закон за противоконституционен (при 
сезиране с индиректно ампаро), президентът на отделението или на ВС 
съобщава за това на органа, издал акта/закона; ако след 90 дни органът, 
издал акта/закона, не го промени или заличи, се издава генерална 
декларация за противоконституционност (при поне 8 гласа „за“ във ВС), 
която се публикува в Държавен вестник и има действие спрямо всички.
По принцип действие занапред, освен в наказателноправната материя, 
ако се създават по-благоприятни условия за дееца.

Орган за защита на 
основните права – 
(фигура, подобна на 
омбудсмана)

Национална комисия за човешките права – председателят й има сходни 
правомощия с тези на омбудсмана или народния защитник в други 
испаноезични страни. Тази Комисия прави преимуществено публични 
препоръки, които нямат обвързващ характер. 
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Допълнителна 
информация

Статистически данни
• Директно ампаро пред федералните колегиални съдилища - 2010 г.:
1. Брой жалби – 161 268, от тях:
- уважени: 54 326
- неуважени: 106 942
2. Брой обжалвани решения по дела ампаро – 80 435, от тях:
- потвърдени – 47 721
- отменени – 15 101
- изменени – 6957
- изтекъл срок – 37
- отхвърлени – 5064
- неоснователни – 1935
- установени пречки/липса на компетентност – 3620
• Индиректно ампаро пред федералните еднолични съдилища - 2010 г.:
1. Брой жалби – 4098, от тях:
- уважени: 1365
- неуважени: 2733
• Индиректно ампаро пред окръжните съдилища- 2010 г.:
1. Брой жалби – 407 719, от тях:
- уважени: 89529
- неуважени: 318190

Източници на 
информацията 

http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205403575_text    
(Портал на библиотеката на Конгреса на САЩ)
http://www.scjn.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx - Сайт на ВС на Мексико
https://files.nyu.edu/pdn200/public/papers/Navia&Rios-Figueroa-
CPS-2005.pdf - Панорамно изследване на Латинска Америка
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf - Закон за 
ампаро
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  - Конституция на 
Мексико
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/contenido_estudio/archi-
vo/36/37.pdf    
http://www.juridicas.unam.mx/    http://www.sdpnoticias.com/colum-
nas/2013/04/06/finalmente-nueva-ley-de-amparo   
https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDi
splay&crawlid=1&doctype=cite&docid=6+U.S.-Mex.+L.J.+61&srctype=smi&
srcid=3B15&key=9f7427a5f3216b4928da2507f864f056
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_de_amparo
http://www.dgepj.cjf.gob.mx/resoluciones/SDLRT0510.pdf  - Статистики на 
съдебната система 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2010)039rev.aspx
http://www.slideshare.net/olivaresmtro/la-accion-de-amparo-curso-completo
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ПЕРУ

Модел на конституционния контрол Хибриден – влияние от американския модел, но има и 
Конституционен съд.

Обхват на конституционната жалба Има няколко вида защита на правата и свободите, закрепени 
в Конституцията:
1. Habeas corpus.
2. Habeas data – право на информация (конкретни измерения 
в Конституцията).
3. Ампаро (защитава правата, които не са предмет на 
предходните две):
- Когато се застрашават или нарушават конституционните 
права от действие или бездействие на който и да е орган на 
публичната власт, държавен служител или частно лице.
- Срещу решения на съда само ако не са спазени 
процедурните правила и общи начала (за справедлив процес, 
право на защита и т.н.); не е възможно, когато пострадалият е 
приел решението на съда и неговите последици.
- Компетентни да разглеждат делата по ампаро са 
гражданският или смесеният съд (първа инстанция) по 
местоживеене на засегнатото лице или там, където е настъпило 
засягането – според предпочитанието на жалбоподателя.
- Ако засягането на правата е вследствие на съдебно решение, 
ампарото се подава пред гражданското отделение на 
апелативния съд на съответния регион.
4. Actio popularis (популярен/народен иск):
- Този иск е срещу подзаконови нормативни актове и 
решения от общ характер, когато нарушават разпоредбите на 
Конституцията или на закон или когато не са били издадени 
или публикувани по предписания от Конституцията/законите 
начин.
- Всеки може да подаде action popularis.
- Компетентни по тези искове са съдилищата.
5. Искане за обявяване на противоконституционност:
- Това искане е насочен срещу норми с ранг на закон: закони, 
декрети, международни договори, регламенти на Конгреса, 
регионални закони с общ характер и общински заповеди.
- Искането за обявяване на противоконституционност се 
предявява пред КС.
- Активна легитимация: 5000 граждани с подписи, заверени 
от ЦИК на Перу; ако се отнася до общинска заповед, може 1% 
от гражданите от съответната община, стига този брой да не 
надвишава 5000.
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Активна легитимация Всяко физическо лице
В някои случаи и юридически лица с нестопанска цел.

Условия за допустимост 1. Пряк и личен интерес, освен когато се отнася до 
застрашаване или увреждане на правото на околна среда или 
други права със сроден характер, закрепени в Конституцията 
(на разположение на всеки, непредполагащи наличието на 
конкретен правен интерес); Юридическите .лица с нестопанска 
цел могат да предявяват ампаро за правата, за чиято защита 
са създадени.
2. Реално увреждане на право, а когато правото е само 
застрашено, потенциалното увреждане трябва да е сигурно и 
неизбежно.
3. Изчерпване на всички правни средства за защита  пред 
националните юрисдикции; при спор дали са изчерпани 
другите средства за защита, се дава ход на жалбата; ампарото 
е допустимо и когато липсват други средства за защита, 
удовлетворителни в еднаква степен с ампарото.

Процедура за филтриране 

Действие на решението 1. Когато се атакуват актове, застрашаващи или увреждащи 
основните права, произтичащи от самоприлагащи се норми, 
съдебното решение, с което се уважава ампарото, обявява 
неприложимостта на въпросната норма за конкретния случай, 
без да засяга нейната валидност.
2. С ампарото се постига възстановяване на засегнатото право 
в състоянието, в което се е намирало преди нарушението – 
обратно действие.
3. Решението на КС, с което се обявява 
противоконституционността на дадена норма, има действие 
занапред и спрямо всички.

Орган за защита на основните права 
(фигура, подобна на омбудсмана)

Народен защитник (Омбудсман) – има право да сезира КС. 

Допълнителна информация
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Източници на информацията http://www.monografias.com/trabajos16/accion-de-amparo/
accion-de-amparo.shtml  -  Acción de amparo en el Derecho 
Constitucional Peruano
http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html  -  
Конституцията на Перу
http://tc.gob.pe/legconperu/leyhcamp.html  -  Закон за ампаро 
и habeas corpus
http://tc.gob.pe/Codigo_Procesal.html  -  Конституционен 
процесуален кодекс
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.
dll?f=templates&fn=default-tuoleyorganicapj.
htm&vid=Ciclope:CLPdemo  -  Органичен закон за КС на Перу
http://www.tc.gob.pe/tc_tribunal.php  -  Официална страница 
на КС на Перу
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/
cont/2005.1/pr/pr19.pdf  -  El amparo en el nuevo Codigo Proc-
esal Constitucional Peruano  -  Cesar Landa
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_amparo
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ПОЛША

Модел на конституционния контрол Централизиран контрол от континентален тип – осъществява се 
от Конституционен трибунал.

Обхват на конституционната жалба 1. Закони и подзаконови нормативни актове; съдебни 
решения и индивидуални административни актове – но 
само доколкото се оспорва конституционосъобразността на 
законовата норма, приложена с атакувания акт.
2. Правата, уредени в Конституцията, международните 
договори и законите (за подзаконовите нормативни актове).

Активна легитимация 1. Всяко физическо и юридическо лице.
2. Религиозни общности.
3. Синдикални и работодателски организации.
4. Общини.

Условия за допустимост 1. Интерес – обосновано твърдение за засягане на конкретно 
конституционно право от правна норма, годна за контрол пред 
съда.
2. Изчерпване на всички правни средства за защита пред 
националните юрисдикции – вкл. извънредни. В случаи 
от голяма важност съдът може да се произнесе и преди 
изчерпването на средствата.
3. Срок – 6 месеца от съобщаването на крайното решение по 
даден случай (или от влизане на закона в сила). 
4. Незагубен интерес от жалбата – атакуваният нормативен акт 
все още да намира приложение към жалбоподателя; да няма 
решение на КС по него (non bis in idem).

Процедура за филтриране 1. Разглеждане в намалени състави: трима или петима съдии 
(ако се отнася за законова норма).
2. Един съдия разглежда жалбата за външна редовност и може 
да я върне.
3. Отхвърлянето на жалбата като недопустима не се мотивира.
4. Правилото non bis in idem.

Действие на решението Действие спрямо всички.
По принцип действие занапред, но Съдът може да постанови 
друго.
Допуска се даване на задължително конституционосъобразно 
тълкуване на атакуваната норма.
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Орган за защита на основните права 
(фигура, подобна на омбудсмана)

Национален съвет по правата и Детски омбудсман. 
Националният съвет по правата може да сезира КС. 
Националният съвет по правата и Детският омбудсман се 
уведомяват за всички заведени пред КС дела.

Допълнителна информация Подадени редовни жалби 2012 - 320

2011 - 358

2010 - 351

2009 - 321

Решения по конституционни жалби: 2012 - 40

2011 - 37

2010 - 30

2009 - 49

Уважени жалби: 2012 - 17

2011 - 17

2010 - 15

2009 - 22

Конституционният съд се състои от 15 съдии.

Източници на информацията http://www.trybunal.gov.pl
Карагьозова-Финкова, М. Конституционните юрисдикции в 
новите демокрации на ЕС. С., Софи-Р, 2009, с. 153 – 167.
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РУСИЯ

Модел на конституционния контрол Централизиран контрол от континентален тип – осъществява се 
от Конституционен съд.

Предмет на конституционната жалба 1. Съдебни актове, но само доколкото се оспорва 
конституционосъобразността на законовата норма, приложена 
с атакувания акт; актове, които не са закони, но имат 
законодателно значение (напр. постановление за амнистия); 
подзаконови нормативни актове.
2. Правата, уредени в Конституцията и международните 
договори.

Активна легитимация 1. Всяко физическо и юридическо лице.
2. Други лица, посочени във федерален закон (засега такива 
няма).

Условия за допустимост 1. Пряк и личен интерес – обосновано твърдение за засягане 
на конкретно конституционно право от правна норма.
2. Изчерпване на всички правни средства за защита пред 
национални юрисдикции – вкл. извънредни. В случаи от голяма 
важност съдът може да се произнесе и преди изчерпването на 
средствата.
3. Незагубен интерес от жалбата – атакуваният нормативен 
акт все още да намира приложение към жалбоподателя (да 
не е изпълнен), да няма решение на КС по него (non bis in 
idem). Изключение – ако актът е изпълнен и са засегнати 
конституционни права, като за последствията от нарушението 
може да се търси имуществена компенсация.
4. Заплатена държавна такса.

Процедура за филтриране Секретариатът на КС проверява за редовност на жалбата.
Един съдия разглежда жалбата за допустимост и предлага 
на пленума да я върне или не (определението за отказ за 
разглеждане се мотивира).
Правилото non bis in idem – при произнасяне по подобни дела 
съдът може да излезе с решение, препращащо към по-ранна 
практика, без да се провежда заседание.
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Действие на решението Действие спрямо всички.
По принцип действие занапред, но съдът може да постанови 
друго.
Допуска се даване на задължително конституционосъобразно 
тълкуване на атакуваната норма.

Орган за защита на основните права 
(фигура, подобна на омбудсмана)

Пълномощник по човешките права – може да сезира КС за 
решения по конкретни казуси и приложимия по тях закон. 

Допълнителна информация Статистически данни:
2013 г. (до 31.07.):
- приети жалби: 1316
- откази за разглеждане: 1293
- решения: 16 (по 44 жалби) – производствата по някои жалби 
се съединяват
- основателни жалби: 15
- прекратени производства поради оттеглена жалба: 1

Конституционният съд се състои от  20 съдии.
Секретариатът на Съда е от около 100 души.

Източници на информацията http://www.ksrf.ru
Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 
1-ФКЗ “О Конституционном Суде Российской Федерации”
Постановление Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. 
№11-П «По делу о проверке конституционности постановления 
Государственной Думы от 28 июня 2000 года № 492-III ГД 
«О внесении изменения в постановление Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об 
объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» в связи с запросом 
Советского районного суда города Челябинска и жалобами 
ряда граждан»
Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. N 
1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации»
Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О 
прокуратуре Российской Федерации»
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СЛОВЕНИЯ

Модел на конституционния контрол Централизиран контрол от континентален тип – осъществя се от 
Конституционен съд.
Както абстрактен, така и конкретен.

Обхват на конституционната жалба 1. Закони или други актове с общо действие, издадени 
от органи на публичната власт – с петиция; индивидуални  
административни актове и съдебни решения – с 
конституционна жалба.
2. Всички конституционно предвидени права. В определени 
случаи – и права, уредени в международен договор.

Активна легитимация 1. Всяко физическо и юридическо лице.
2. Организации за защита на правата на гражданите.
3. Омбудсман.

Условия за допустимост 1. Пряк и личен интерес – нарушаването на правата следва да 
бъде конкретно и пряко. Изключение – когато жалбоподатели 
са омбудсманът или организации за защита на правата на 
гражданите.
2. Изчерпване на всички правни средства за защита пред 
националните юрисдикции. Изключение – когато твърдяното 
нарушение е очевидно и непроизнасянето на Съда би имало 
сериозни последствия за жалбоподателя.
3. Срок – 60 дни от приемането на индивидуалния акт. В някои 
случаи, при явна основателност на жалбата, Съдът може да се 
произнесе и след изтичането на 60-дневния срок.
4. Засягането на основните права трябва да има сериозни 
последствия за жалбоподателя или съдебното решение да 
засяга основен конституционен въпрос, който по последствия 
надхвърля конкретното дело.

Процедура за филтриране Един от трите съдебни състава – съответно компетентни 
по гражданскоправни, наказателноправни и 
административноправни въпроси.

Действие на решението Действие спрямо всички и занапред.

Орган за защита на основните права 
(фигура, подобна на омбудсмана)

Омбудсман – има право да сезира КС във връзка с конкретен 
казус, с който е бил сезиран.

Допълнителна информация
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Източници на информацията http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-
JU(2010)004-e.aspx;
http://www.concourts.net/lecture/constitutional%20com-
plaint1.pdf;
http://www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/MKD_
Karakamisheva_E.pdf;
http://www.us-rs.si/;
http://www.us-rs.si/media/annual.report.for.2012.pdf.
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СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

Модел на конституционния контрол Дифузен – осъществява се от общите съдилища (решението 
Марбъри срещу Медисън – Върховният съд на САЩ приема, 
че федералните съдилища имат задължението да проверяват 
конституционосъобразността на актовете на Конгреса и да ги 
отменят, когато те противоречат на Конституцията).
Инцидентен – въпросът за конституционосъобразността се 
поставя в хода на решаване на конкретен правен спор.
Последващ.

Обхват на конституционната жалба 1. Статути (statutes);  международни договори;  
административни актове, които може и да нямат нормативен 
характер (reguilations).
2. Всички права, посочени в Конституцията или международен  
договор.

Активна легитимация Страните по един правен спор, поставен за разглеждане от 
съда.

Условия за допустимост Общите условия за допустимост на иска/жалбата
- срок – всеки акт може да се оспорва в рамките на 90 дни от 
влизането му в сила.
- писмена форма, като има детайлна регламентация на 
техническите параметри, дори на броя страници и на цвета на 
папката, в която са поставени документите.

Процедура за филтриране Филтрирането не е отделено от общата преценка за 
допустимост и основателност на всяка една жалба, подадена 
до съда по конкретно дело.

Действие на решението Действие между страните по делото (но трябва да се има 
предвид и прецедентният характер на правото и принципът 
stare decisis).
Действие занапред.

Орган за защита на основните права 
(фигура, подобна на омбудсмана) 

Няма специализиран орган за защита на основните права.

Допълнителна информация

Източници на информацията http://www.concourts.net/;
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-
JU(2010)004-e.aspx.
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ТУРЦИЯ

Модел на конституционния контрол Централизиран контрол от континентален тип – осъществява се 
от Конституционен съд (Anayasa Mahkemesi). 
Както абстрактен, така и конкретен.
Както последващ, така и предварителен.
Институтът на индивидуалната конституционна жалба е уреден 
с изменението на Конституцията през 2010 г. (чл. 148 на 
Конституцията). С реформата е определен и първият ден, от 
който КС приема конституционни жалби – 23 септември 2012 г.

Обхват на конституционната жалба 1. Всеки акт на публичен орган с изключение на някои изрично 
посочени в Конституцията (решенията на КС, както и актовете, 
за които Конституцията не предвижда съдебен контрол). 
2. Основните права по Конституцията, както и гарантираните 
от Конституцията права по ЕКЗПЧОС.

Активна легитимация Всяко физическо и юридическо лице – пряко (когато няма 
средство за защита) или чрез държавен орган. Ако обект на 
контрол е съдебно решение, сезирането става чрез съда. 

Условия за допустимост 1. Пряк и личен интерес – от засегнато лице.
2. Изчерпване на всички правни средства за защита пред 
национални юрисдикции.
3. Срок – 30 дни от уведомяване за резултата от последното 
средство, което изчерпва законоустановените средства за 
защита (напр. уведомяване за решението на последната 
съдебна инстанция) или от узнаване на нарушението (ако не е 
предвидено средство за защита).

Процедура за филтриране Комисия, съставена от членове на КС, разглежда 
допустимостта. 
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Действие на решението Действие занапред – от датата на публикуване в Държавен 
вестник, като съдът може да определи и друга дата до една 
година след публикуването на решението в Държавен вестник.
Действие между страните – като в диспозитива  КС установява 
наличието или липсата на нарушение на конституционни 
права.
В резултат от производството пред КС, в случай че съдът 
установи нарушение на конституционните права, може да 
се постанови пререшаване на делото, ако нарушението 
произтича от съдебен акт. В този случай съдът, който 
преразглежда делото, е обвързан от мотивите и решението 
на КС. В случай че пререшаване на делото не би довело до 
отстраняване на нарушението, на жалбоподателя се присъжда 
обезщетение, определяно по справедливост. 

Орган за защита на основните права 
(фигура, подобна на омбудсмана)

Омбудсман – няма право да сезира КС.

Допълнителна информация Конституционният съд се състои от 17 съдии.

Източници на информацията http://www.anayasa.gov.tr/en/Powers/
http://www.codices.coe.int
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УНГАРИЯ

Модел на конституционния контрол Централизиран контрол от континентален тип – осъществява се 
от Конституционен съд (Alkotmánybíróság).
Както абстрактен, така и конкретен.
Както предварителен, така и последващ.

Обхват на конституционната жалба 1. Законодателен акт (норма, която е приложена в съдебно 
производство, или такава, която засяга правата на 
гражданите, без да бъде приложена в рамките на конкретно 
съдебно производство); решение на Парламента (решение за 
провеждане на референдум и решение за отказ за признаване 
на статут на църква на организация, извършваща религиозна 
дейност); съдебно решение.
2. Всички конституционно гарантирани права.

Активна легитимация Всяко физическо и юридическо лице:
- чрез първоинстанционния съд, който препраща жалбата на 
КС;
- пряко сезиране – поради влизането в сила на норма, която 
нарушава основните права и няма друго средство за защита 
или всички други средства са изчерпани, както и когато 
предмет на контрол е някое от посочените по-горе решения на 
Парламента.

Условия за допустимост 1. Пряк и личен интерес. 
2. Изчерпване на всички правни средства за защита пред 
националните юрисдикции или отсъствие на други средства за 
защита.
3. Срок – 60-дневен срок от получаване на съдебното решение 
(но не по-късно от 180 дни), а при самостоятелно подаване 
– 180 дни от влизането в сила на противоконституционната 
уредба. По отношение на решенията на Парламента срокът е 
15 дни.
4. Противоречието с Конституцията трябва сериозно да засяга 
решението на съда или да поставя значим конституционен 
въпрос.

Процедура за филтриране Състав от по-малък брой съдии (5), който разглежда въпроса за 
допустимостта.
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Действие на решението Действие занапред – от датата на публикуване на решението. 
Конституционният съд може да се отклони от тези правила, 
като отложи влизането в сила до 1 година, ако сметне това за 
необходимо за защита на Конституцията и правната сигурност.
Решението за отмяна на законодателен акт има действие 
спрямо всички, а решението за отмяна на съдебно решение 
има действие между страните. 

Орган за защита на основните права 
(фигура, подобна на омбудсмана)

Комисар за основните права – може да сезира КС. 

Допълнителна информация Статистически данни
Висящи производства по индивидуални конституционни жалби 
към 1 януари 2012 г. – 284.
Нови жалби през 2012 г. – 728.
Общ брой приключени производства по конституционни жалби 
през 2012 г. – 752.
Нови жалби към 30 юни 2013 г. – 46.
Общ брой приключени производства по конституционни жалби 
към 30 юни 2013 г. – 278.

Конституционният съд се състои от 15 съдии.

Източници на информацията http://www.mkab.hu
Конституция на Унгария
Закон за Конституционния съд
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ФРАНЦИЯ

Модел на конституционния контрол Централизиран контрол от континентален тип – осъществява се 
от Конституционен съвет (Conseil constitutionnel). 
Конституционната жалба е уредена като процедура за 
преимуществен  въпрос за конституционност (question prior-
itaire de constitutionnalité) – чл. 61-1 на Конституцията.
Както абстрактен, така и конкретен.
Както предварителен, така и последващ.

Обхват на конституционната жалба 1. Законодателен акт (закон и органичен закон); 
постановления (ordonnance), ратифицирани от Парламента. 
Нератифицираните постановления, административните актове 
и съдебните решения не подлежат на конституционен контрол.
2. Основните права, уредени в Конституцията от 1958 г. и в 
актовете, към които тя препраща: Декларацията за правата на 
човека и гражданина (1789 г.); Преамбюла на Конституцията от 
1946 г.; основните принципи, признати от органичните закони; 
Хартата за околната среда от 2004 г.

Активна легитимация Всяко физическо и юридическо лице във висящо производство 
пред съд (административен, граждански, наказателен; на 
всяка инстанция). 

Условия за допустимост Първоначална преценка на съда, пред който е висящо делото. 
Условия:
- оспорваната законодателна разпоредба да има приложимост 
в разглежданото производство;
- нормата да не е била разглеждана от Конституционния съвет 
и да няма произнасяне за конституционосъобразността й;
- въпросът да е нов или характерът му да е от сериозно 
значение.
Вторична преценка на  ВКС или Държавния съвет – ако 
върховната инстанция откаже да препрати въпроса на КС, то 
жалбоподателят не може да обжалва това действие.

Процедура за филтриране Двустепенна преценка за допустимост, означавана в 
литературата като двоен филтър.

Действие на решението Действие занапред и спрямо всички.



117

Орган за защита на основните права 
(фигура, подобна на омбудсмана)

Омбудсман (Médiateur de la République) – няма да 
правомощията да сезира Конституционния съд.

Допълнителна информация Разгледани жалби: 
2010 г. – 64; 
2011 г. – 110; 
2012 г. – 74. 
Към 31 март 2013 г. – 9 
Общо 257 решения по преимуществен контрол за 
конституционност.

Конституционният съвет се състои от 9 съдии, които заседават 
в пленум при кворум от седем съдии. В случай на равенство 
преимуществена тежест има гласът на председателя.

Източници на информацията http://www.conseil-constitutionnel.fr
Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur à 
jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi orga-
nique sur le Conseil constitutionnel à jour de JO du 22 juillet 2010
Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil 
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitution-
nalité – Édition du 21 juin 2011
Bilan statistique au 31 mars 2013
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ЧЕХИЯ

Модел на конституционния контрол Централизиран контрол от континентален тип – осъществява се 
от Конституционен съд. 

Обхват на конституционната жалба 1. Закони и други нормативни актове (изкл. компетентност); 
индивидуални актове на публичната власт (в най-широк смисъл 
– вкл. на държавни предприятия); гражданскоправни актове – 
непряко, чрез контрол на съдебното решение по граждански 
спор).
2. Основните права, установени в „конституционния ред“.

Активна легитимация 1. Всяко физическо и юридическо лице, засегнато от акта на 
публичната власт.
2. Публичноправни образувания (напр. държавни предприятия, 
медии), когато са носители на основни права.
2. Общини, доколкото се засяга правото им на 
самоуправление.
3. Партии, доколкото се засяга правото им на политическо 
самоопределение.

Условия за допустимост 1. Пряк и личен интерес – носителят на правото следва да може 
да докаже, че е засегнат от акт на публичната власт. Той трябва 
да създаде у съда и мнение за достатъчна вероятност тази 
намеса да е засегнала конкретно негово основно право.
2. Засягането на правата трябва да е фактически настъпило 
(или сигурно, че ще настъпи) и реално (а не само хипотетично).
2. Изчерпване на всички правни средства за защита пред 
националните юрисдикции – трябва да има влязъл в сила 
необжалваем окончателен акт срещу жалбоподателя или да е 
отказано обжалването му. Изключение – ако жалбоподателят 
би претърпял тежки последици от изчакването.
3. Срок – 60 дни от окончателното решение; за закони и за 
актове, срещу които не е възможна съдебна защита –  60 дни 
от узнаването, но не по-късно от година от влизане в сила.
4. „Необходимост от защита“ – решението на КС да бъде годно 
да защити реално правата на засегнатия към момента на 
влизането си в сила. Не се допускат жалби срещу актове, по 
които КС се е произнесъл или в момента тече дело пред КС.
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Процедура за филтриране Към КС са създадени камари от по трима съдии. Те следва 
да установят дали жалбата засяга случай от конституционно 
значение и дали жалбоподателят наистина е достатъчно 
сериозно засегнат в правата си. Отказът от разглеждане се 
обявява без мотиви, с единодушно решение на камарата.
Камарите решават без мотиви случаи, по които вече има 
произнасяне на КС (напр. при общи административни актове, 
част от чиито адресати не са подали конституционна жалба).
Камарите решават и всички случаи, в които не се налага 
обявяване на противоконституционност на закон, но има 
нарушение на конституционно право с индивидуален акт – 
предмет на контрол.

Действие на решението 1. Действие спрямо всички. 
2. По принцип действие занапред. Съдът може да определи и 
отложено действие или действие назад във времето, особено 
когато даде на органа, издал атакувания акт, инструкции за 
привеждане на практиката му в съответствие с Конституцията. 
Обратно действие е възможно и в областта на 
наказателноправната материя, ако се създават по-
благоприятни условия за дееца.

Орган за защита на основните права 
(фигура, подобна на омбудсмана)

Омбудсман – има право да сезира КС, но само за подзаконови 
нормативни актове.

Допълнителна информация Конституционният съд се състои от 15 съдии.

Източници на информацията http://www.usoud.cz/
Карагьозова-Финкова, М. Конституционните юрисдикции в 
новите демокрации на ЕС. С., Софи-Р, 2009, с. 186 - 203.
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ЯПОНИЯ

Модел на конституционния контрол Специфичен дифузен контрол – въпросът за 
конституционосъобразността се поставя по конкретен правен 
спор, разглеждан от общите съдилища, но само Върховният 
съд като последна съдебна инстанция има правомощието да 
се произнесе  окончателно по  конституционосъобразността на 
закон или друг акт на публичната власт. 
Инцидентен.
Последващ.

Обхват на конституционната жалба 1. Закони (law); административни актове (orders, regulations); 
друг акт на публична власт (оfficial act).
2. Всички конституционно уредени права.

Активна легитимация Страните по един правен спор, поставен за разглеждане от 
съда.

Условия за допустимост Важат общите правила за допустимост на иска/жалбата.

Процедура за филтриране Филтрирането не е отделено от общата преценка за 
допустимост и основателност на всяка една жалба.

Действие на решението Действие между страните и занапред.

Орган за защита на основните права 
(фигура, подобна на омбудсмана) 

Омбудсман (но не като национален орган) – няма право да 
сезира Върховния съд.

Допълнителна информация Съставът на ВС се попълва чрез преки избори, право на 
отзоваване на съдия.

Източници на информацията Конституцията на Япония
http://www.concourts.net/
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-
JU(2010)004-e.aspx
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we
b&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aaccei.org
%2FccourtDown%3FbbsSeqn%3D264%26fileSeqn%3D1&ei=Cv
RCUpHIFMKGtAaj3YDgAQ&usg=AFQjCNEsY_BdIMjPP6o2qgvQrT3
Hpwh7VQ&bvm=bv.53077864,d.Yms
http://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=2618&context=llr
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Проучването на общественото мнение е осъществено от Института 
за социални изследвания и маркетинг МБМД в периода 10 – 14 
октомври 2013 г. Извадката включва 1002 пълнолетни граждани 

на страната, определени чрез двустепенна случайна квотна извадка по 
признаците пол, възраст, образование и тип населено място. Използва-
ният метод за регистрация на информацията е пряко стандартизирано 
интервю по домовете на респондентите.

1. КАК ОЦЕНЯВАТЕ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО КАТО 
ЦЯЛО? (Посочван е само 1 отговор)

%

2010 2011
2012
февр.

2012
септ.

2013 
февр.

2013 
окт.

Средна оценка 3.17 3.11 3.08 3.03 3.02 3.18

Без отговор 5.6 8.2 8.7 4.2 1.4 -

2 Слаб 23.1 28.6 24.9 29.0 29.1 27.3

3 Среден 39.4 31.1 37.9 38.8 42.7 35.6

4 Добър 26.3 26.5 25.2 24.4 23.4 30.1

5 Много добър 4.4 5.0 2.8 3.4 2.8 6.2

6 Отличен 1.3 0.6 0.5 0.2 0.7 0.9
2. СПОРЕД ВАС, КОИ СА ОСНОВНИТЕ СЛАБОСТИ В 
БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО? (Посочвани са до 3 
отговора)

2010 2011
2012
февр.

2012
септ.

2013
февр.

2013 
окт.

Без отговор 6.6 5.8 7.9 7.4 6.1 4.7

Често се променя 50.0 34.2 40.0 39.5 36.3 28.7

Много е разхвърляно – голям брой закони, правилници, наредби 40.0 30.5 41.5 39.5 35.8 33.0
Законите не са написани ясно, човек трябва да е специалист, за да 
ги разбере 47.7 43.0 48.9 41.9 42.4 37.7

Не е съобразено в достатъчна степен със законодателството на ЕС 17.6 22.0 17.1 14.4 17.3 15.1

Законите са добри, но не се прилагат 43.2 47.6 48.8 54.4 47.2 49.5

Друго 0.9 1.0 1.5 1.8 0.9 1.4

Iх. Проучване на 
общественото мнение
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3. КОЯ ИНСТИТУЦИЯ НОСИ ГЛАВНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 
ПРОБЛЕМИТЕ В ПРАВНИЯ РЕД В БЪЛГАРИЯ?  
(Посочван е само 1 отговор)

2010 2011
2012
февр.

2012
септ.

2013
февр.

2013
окт.

Без отговор 7.5 9.7 11.5 14.0 9.6 4.5

Народното събрание, защото често променя законите 41.4 36.5 27.0 24.4 34.5 42.7
Министерският съвет, защото приема ненужно голям брой 
правилници и наредби 24.3 14.8 12.8 15.2 15.4 13.3

Съдът, защото не решава обективно 15.7 23.6 28.5 26.2 22.6 18.8

Полицията, защото не изпълнява добре функциите си 2.2 4.6 6.3 5.4 4.4 5.4

Прокуратурата, защото не подготвя добре обвиненията 8.9 10.3 13.9 13.9 11.3 14.9

Друго - 0.6 - 1.0 2.2 0.4

4. КЪМ КОЯ ИНСТИТУЦИЯ БИХТЕ СЕ ОБЪРНАЛИ ПРИ НАРУШАВАНЕ 
НА ВАШИТЕ ПРАВА? (Посочван е само 1 отговор) 2010

2012
февр.

2012
септ.

2013
февр.

2013
окт.

Без отговор 10.5 11.6 14.6 10.8 15.5

Народното събрание 4.5 0.8 1.8 2.8 2.7

Съда 39.6 30.6 21.9 29.9 28.0

Полицията 33.5 24.7 24.8 21.1 22.4

Прокуратурата 20.1 8.6 6.0 8.0 9.7

Европейския парламент 4.5 2.4 3.1 3.4 3.0

Европейският съд по правата на човека в Страсбург 4.2 13.8 17.9 15.1 11.4

Омбудсмана 18.1 4.9 6.1 5.8 4.8

Синдикатите 0.2 0.7 1.6 1.4 2.3

Друго 0.1 1.9 2.1 1.6 0.4

5. КОИ СПОРЕД ВАС СА ГЛАВНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА НЕСПАЗВАНЕТО НА 
ПРАВНИЯ РЕД? (Посочван е повече от 1 отговор)

2012
февр.

2012
септ.

2013
февр.

2013
окт.

Без отговор 5.5 6.2 3.8 1.6

Непознаването на законите и другите нормативни актове 10.2 12.7 13.3 22.8
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Честите промени в тях 16.2 14.3 19.6 19.2
Разхвърляното и объркано законодателство (много на брой закони, 
правилници, наредби) 17.9 14.9 20.7 26.4

Нежеланието да се спазват правилата 22.7 30.6 24.3 27.5
Бавните административни и съдебни процедури (едно дело може да се 
гледа с години) 27.0 23.0 24.2 32.2

Корупцията 33.6 27.7 32.6 53.5

Друго 0.7 1.8 0.7 0.9

6. ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА БИХТЕ ЛИ ПОДАЛИ ЖАЛБА ДО 
ЕВРПОЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В СТРАСБУРГ И ЗАЩО? (Посочван е 
само 1 отговор)

2010
2013
февр.

2013
окт.

Без отговор 11.2 12.0 7.2

Да, защото нямам достатъчно възможности за защита в България 11.4 16.8 19.2

Да, защото имам по-голямо доверие в неговата безпристрастност и компететност 39.2 29.0 36.1

Не, защото не знам как става 22.6 21.1 20.7

Не, защото е скъпо 15.3 18.7 15.7

Друго 0.4 2.4 1.0

7. СПОРЕД ВАС ТРЯБВА ЛИ ГРАЖДАНИТЕ ДА МОГАТ ДА СЕ ОБРЪЩАТ ПРЯКО КЪМ 
КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ПРАВА? (Посочван е само 
1 отговор)

2010
2013
февр.

2013
окт.

Без отговор 10.2 25.1 17.7

Да 84.8 60.2 64.0

Не 5 14.7 18.3

8. СПОРЕД ВАС НЕОБХОДИМИ ЛИ СА ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ?  
(Посочван е само 1 отговор)

2013
окт.

Без отговор 16.9

Да 71.3

Не 11.8
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9. КАКВИ ПРОМЕНИ СЧИТАТЕ, ЧЕ СА НЕОБХОДИМИ В БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ? 
(Посочван е повече от 1 отговор)

2013
окт.

Без отговор 15.1

Намаляване на броя на народните представители 67.2
Въвеждане на индивидуална конституционна жалба – възможност гражданите да се обръщат 
пряко към Конституционния съд при нарушаване на техните права 18.2

Засилване на правомощията на президента 13.5

Предоставяне на повече правмощия на общините 20.2
Уреждане на възможност за отзоваване на депутати по инициатива на определен брой 
избиратели 21.0

Промени в управлението и функционирането на съдебната система 34.0

Премахване на института на Великото народно събрание 4.9

Друго 0.7

10. ЧЕЛИ ЛИ СТЕ БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ? (Посочван е само  1 отговор) 2013
окт.

Да 30.1

Не 69.9
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Юридически барометър е гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на 

състоянието и развитието на правния ред в България. Проектът се реализира от Сдружение 

„Център за правни инициативи” с подкрепата на Фондация „Америка за България”. Екипът включва 

юристи с опит в областта на нормотворческата и правоприложната дейност, преподаватели, 

докторанти и студенти по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Юридически 

барометър излиза два пъти годишно, като всеки брой обхваща период от 6 месеца. Всички броеве 

са достъпни на интернет страницата на Центъра за правни инициативи - www.cli-bg.org

„Център за правни инициативи” е сдружение, което 
си поставя за цел да насърчава дебата за актуално-
то състояние и перспективите за развитие на 
българската правна система, да подпомага изслед-
ванията и обучението в областта на фундаментал-
ните и отрасловите правни науки, както и да 
иницира дискусии относно механизмите за взаимо-
действие между правовата държава и гражданското 
общество.
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Фондация „Америка за България” подпомага развитие-
то и растежа на динамичен частен сектор в полза 
на свободна и демократична България.  Основана 
през 2008 година, Фондацията е наследник на 
Българо-американския инвестиционен фонд, създаден 
от Правителството на САЩ чрез Американската 
агенция за международно развитие. Грантовете, 
които Фондация „Америка за България” предоставя, 
продължават отношенията на доброжелателство и 
приятелство между народите на САЩ и България.
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