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За проекта

Уважаеми госпожи и господа,
Представям на Вашето внимание единадесетия брой на Юридически
барометър – 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”.
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 десет броя на Юридически барометър. Те са
достъпни на интернет страницата 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 наблюдение и оценка на основни компоненти на правния ред: дейност по създаване на правни норми от Народното събрание и от органите на изпълнителната власт; конституционен и съдебен контрол върху законите
и подзаконовите нормативни актове; вето на Президента, тълкувателна
дейност на върховните съдилища; транспониране и прилагане на европейското право; практика на Европейския съд по правата на човека.
Единадесетият брой на Юридически барометър продължава изследването на състоянието и развитието на правния ред за периода януари
– юни 2015 г. Той представя данни по наблюдаваните показатели, анализирани в сравнителен порядък спрямо предходните периоди.
Акцент в броя е поставен върху идеите за промени в Конституцията на
Република България в контекста на реформата на съдебната система.
Специален гост на броя е г-н Владислав Славов – председател на Съюза
на юристите в България и конституционен съдия в периода 2003 – 2012
г., на когото благодарим за силната подкрепа и изразената позиция.
Даниел Вълчев
Ръководител на проекта
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Гост на броя

КОНСТИТУЦИЯТА ОТ 1991 Г. И ПРОМЕНИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ В НЕЯ,
СВЪРЗАНИ СЪС СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
През настоящата година се навършиха 24 години от приемането и влизането в сила на действащата Конституция. Преобладаващата оценка
за ролята и значението на основния ни закон за този период е, че осигури юридическа база за преобразуване на политическата, икономическата и социалната сфера в Република България. Конституцията съз-
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даде правни основи за създаване на модерна демократична държава,
която признава и гарантира основните права на човека и гражданина,
прокламира социалната правова държава и пазарното стопанство.
Конституцията учреди парламентарната република и демократическите политически институции, даде приоритет на международното право
и предвиди непосредствено действие на конституционните норми като
гаранция за върховенството на основния закон. Като обществен договор Конституцията от 1991 г. успешно изпълнява ролята на основна
правна рамка, осигуряваща прехода към пазарно стопанство и парламентарна демокрация.
Конституцията прокламира и развива като основен принцип народния
суверенитет, разделението на властите, изграждането на държавата ни
като демократична, правова и социална и реалния политически плурализъм. За първи път категорично в Конституцията е записано непосредственото действие на конституционните разпоредби. Съществена
новост за конституционните ни традиции е прякото инкорпориране във
вътрешното ни право на нормите на международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за страната.
Доколкото темата на броя е свързана със съдебната власт, трябва да
отбележим, че конституционният законодател не титулува глава VІ на
Конституцията с името на органа или органите, които урежда, а използва понятието, въведено в чл. 8 „Съдебна власт“, която, както казва
Монтескьо, „не е съвсем власт“ за разлика от другите две власти, които
безспорно имат такава качествена характеристика.
Конституцията предвиди нов модел и организация на съдебната власт
в България (ВСС, съдилища в т.ч. ВКС и ВАС, прокуратура и следствие),
която съгласно § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Конституцията трябваше да влезе в действие, включително приемане на
новите устройствени и процесуални закони в едногодишен срок.
Трябва да посочим, че до този конституционен модел на съдебната
власт се е стигнало след продължително обществено обсъждане, дебати
на Кръглата маса, в съответните парламентарни комисии и в пленарната зала на ВНС. Обсъждани са различни предложения, които схематично маркираме - включване на КС в съдебната власт или поемане на
правомощията му от Върховния съд, инкорпориране на прокуратурата
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към съдилищата, запазване на единния следствен апарат в системата
на МВР и други различни варианти за структуриране на органите на
съдебната власт. Има данни за препоръки отвън, напр. – относно мястото на следствието – първо за изваждането му от МВР като условие за
приемането ни в Съвета на Европа, а след години в обратната посока,
с оглед на приемането ни в ЕС.
Съществено за темата на броя с оглед конституционните промени, извършвани през годините в съдебната власт, е да се отбележи, че споменатият едногодишен срок по пар. 4 ПЗРК категорично не е бил спазен
и единствено непосредствено след влизането в сила на Конституцията
е бил приет Закона за ВСС и създаден този орган.
Устройственият Закон за съдебната власт (ЗСВ), инкорпориращ ЗВСС,
ЗУС, ЗПр и Указа за единния следствен апарат беше приет едва през
1994 г. с много оспорени текстове, предмет на дела в Конституционния
съд. ВКС и ВАС започнаха да функционират на 1 декември 1996 г., а процесуалните закони и апелативните съдилища и прокуратури бяха създадени едва през 1998 г., т.е. очакваната съществена промяна в сферата
на правораздаването се оказа изключително оспорвана, преди всичко
на политическа основа и трудно осъществима, с оглед търсените положителни резултати при формирането на конституционния модел.
В периода на действие на Конституцията организацията на съдебната
власт е била предмет на изменение на три от четирите поправки до този
момент. Веднага се поставя прагматичният въпрос за ефективността на
конституционния модел, за необходимостта и доколко е последователна
промяната му с оглед на едно перманентно състояние на ре-моделиране. Става въпрос за допълнения или отмяна на 22 разпоредби на 8 члена, от които 2 нови от всичките 20 члена на глава VІ от Конституцията,
и това е количествено изражение, без да е сигурно, че привнася или
отнема някаква качествена характеристика на самия модел.
В периода на извършените конституционни промени трябва да отбележим, че с решение от 01.10.2001 г. № 672 Министерският съвет (МС)
приема Стратегия за реформа на българската съдебна система и задължава министъра на правосъдието да изработи Програма за изпълнение на Стратегията. По-късно, на 21.04.2003 г., с решение №260
МС приема Актуализирана стратегия за реформа на българската съ-
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дебна система. На първо място, в Стратегията е посочено, че от гледна точка на конституционните разпоредби би могло да се приеме, че
реформата в съдебната система е приключила и като неин предмет е
посочено очертаването на насоки за развитието й, свързани с процеса на присъединяване на България в ЕС и въвеждане на необходими
законодателни промени с цел развиване на европейските стандарти в
правораздаването. В Актуализираната стратегия обаче е предвидено
създаването на работна група, която да предложи промени в Конституцията, но не е посочено в каква насока.
Последователно във времето Първата поправка на Конституцията, която засяга изцяло съдебната власт, е извършена през 2003 г. (ДВ, бр.85
от 26.09.2003 г.). Промяната се предхожда от доклад на Съвета по европейска интеграция към МС за промени в Конституцията, произтичащи от бъдещото членство на страна на ЕС. Предложенията в доклада,
касаещи съдебната власт, са свързани с мястото и отговорността на
следствието и прокуратурата, имунитета на магистратите, броя, състава и правомощията на ВСС и инстанционността на съдебното производство. През м. юли 2002 г. лидерът на СДС и ОДС депозира пред
председателя на Народното събрание (НС) предложения на коалицията
за промени в Конституцията, озаглавени „24 идеи, които ще променят България“. В частта „Съдебна власт“ предложенията предвиждат
излизане на прокуратурата и следствените органи от съдебната власт,
ограничаване на несменяемостта на магистратите и др. През април
същата година, с цел ускоряване на съдебната реформа, е гласувана
декларация на парламентарно представените политически сили за основните насоки за реформа на съдебната система, което поставя начало на първата конституционна ревизия. В декларацията са посочени
следните цели:
•

постигане на обществено необходимите високи правораздавателни
стандарти (справедливост, бързина, ефективност и прозрачност);

•

независимост, безпристрастност, компетентност и отговорност на
магистратите;

•

реално разделение и взаимен контрол между властите;

•

повишаване на общественото доверие в съдебната власт.
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Подробности за Първата поправка се съдържат в темата на броя, като
след приемането й, преобладаващата коментарна оценка на тези промени може да се синтезира в три пункта:
•

Промяната е следствие на бавно, мудно, неефективно правораздаване, в която посока се очакват промени;

•

Постигане на стратегическата цел за пълноправно членство в ЕС
(приключване преговорния процес по глава „Правосъдие и вътрешен ред“);

•

На трето място, особено интересно като позиция е, че промяната
цели преодоляване, а не „блокиране“ на съдебната реформа, като
следствие на колеблива и противоречива практика на КС.

Подробности за Третата и Четвъртата поправка се съдържат в темата
на броя.
В мотивите и на трите промени на Конституцията, които засягат съдебната власт е посочено, че промените в съдебната власт са наложителни
и представляват приоритет, тъй като засягат пряко ефективността и безпристрастното функциониране на съдебната система, подобряване на
работата й при запазване на нейната независимост, но при изградени
критерии за отговорността на всеки съдия, прокурор и следовател (към
Първата поправка); че промените са резултат от извършена оценка на
действащи конституционни текстове и на отчетена практика по тяхното
прилагане, като основна цел е да се подобри взаимодействието между
органите на законодателната и изпълнителната съдебна власт с оглед
на по-добра защита правата на гражданите и на противодействие срещу закононарушенията, корупцията и т. н. т.
Добрите намерения, заложени в трите промени на Конституцията,
които засягат съдебната власт, както бе посочено и по-горе, не кореспондират с приетата от МС Стратегия за реформа на съдебната
система. Тази Стратегия действа до 2009 г., когато с акт на МС е приета нова такава в последствие актуализирана през 2014 г., която актуализация беше одобрена и от НС. В съответствие с тази Стратегия в
момента НС обсъжда и вече е приело на първо четене Петата поправка на Конституцията.
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Преди извършване на обсъжданите по-горе три поправки не е направен задълбочен анализ по приложението на конституционния модел,
необходимостта от промени и в каква посока ще бъдат извършени.
Твърде общи са целите, посочени в мотивите на законопроектите, които не могат да бъдат постигнати с реалните предложения за промени.
Налице е основание да се приеме, че промените в Конституцията, които засягат съдебната власт, са непоследователни, хаотични, конюнктурни и политически оцветени, повлияни в значителна степен от опит за
влияние върху системата и нейната независимост. От предложената
Пета поправка на Конституцията не може да се очаква да попълни съществуващите конституционни дефицити в модела на съдебната власт.
За да настъпят радикални положителни последици и да се откликне в
пълен обем както на международните и европейските стандарти и препоръки, така и на общественото очакване за справедливост и доверие
към съдебната система, са необходими последователни и пълноценни
промени в съответствие с Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система.
Владислав Славов,
председател на Съюза на юристите в България,
конституционен съдия в периода 2003 – 2012 г.
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I. законодателна
дейност

П

рез периода януари – юни 2015 г. в Държавен вестник са обнародвани 52 закона (табл. 1) или средно между 8 и 9 закона
месечно. Тези 52 закона са, както следва: 4 нови, 37 закона
за изменение и допълнение (ЗИД) и 11 ратификации. В сравнение
с предходния 6-месечен период (юли – декември 2014 г.) Народното събрание е приело 11 закона повече. Спрямо същия период на
предходната година (януари – юни 2014 г.) приетите и обнародвани
в Държавен вестник закони са с 4 повече. След периодите януари
– юни 2010 г. и януари – юни 2011 г., когато са обнародвани съответно 71 и 88 закона, това е следващият най-голям брой обнародвани закони през първото шестмесечие на съответната година. В
сравнение с тях обаче относителната тежест на новите закони и ЗИД
в общия брой закони е най-голяма – новите закони и ЗИД представляват 79% от общия брой на обнародваните закони.

12

Таблица 1

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

юли - декември 2013 г.

63

3

44

16

януари – юни 2014 г.

48

5

34

9

юли - декември 2014 г.

41

4

17

20

януари - юни 2015 г.

52

4

37
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Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg

Въпреки известното увеличение в броя на обнародваните закони продължава да намалява средният брой закони, приети в рамките на един
6-месечен период. На основата на събраните данни за единадесет
6-месечни периода този брой възлиза на 64 закона на шестмесечие
(предишният анализ констатира, че този брой е 65 закона, през аналогичния период на 2014 г. – 67 закона, а към края на 2012 г. той е бил
77 закона на шестмесечие). Причина за тази тенденция е относително
по-малкият брой закони, приети през 2013 и 2014 г., съответно 99 и 89
закона, докато през предходните три години общият брой на обнародваните закони е значително над 100 закона годишно.
1.2. През периода януари – юни 2015 г. са обнародвани 4 нови закона, колкото и през предходния период. Натрупаните данни за единадесет шестмесечия показват, че Народното събрание приема средно
по 5 нови закона на всеки 6 месеца. Отчетените през периода януари
– юни 2015 г. данни напълно се вписват в тази тенденция.
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От обнародваните през настоящия период нови закони приемането на
2 е обосновано с необходимостта да се транспонират във вътрешното
право актове на Европейския съюз (ЕС) или да се изпълнят задължения,
следващи от международни споразумения, по които България е страна – това са Законът за европейската заповед за защита и Законът
за Фискален съвет и автоматични корективни механизми. Останалите
два – Закон за енергийната ефективност и Закон за Сметната палата –
уреждат по нов начин обществени отношения, които са имали и до този
моминт законова уредба, но поради многобройност или същественост
на необходимите изменения и допълнения това не би могло да стане
чрез закон за изменение и допълнение.
1.3. През периода януари – юни 2015 г. са обнародвани 37 ЗИД. Тези
37 ЗИД обаче реално изменят и допълват 32 закона, тъй като 5 от законите, включени в настоящото изследване, са изменени и допълнени с
по два ЗИД (табл. 2). Нещо повече, по 4 от тези закони (Закон за енергетиката, Закон за приватизация и следприватизационен контрол, Закон за движението по пътищата и Закон за собствеността и ползването на земеделските земи) има висящи законопроекти, а по два от
тях дори приети нови ЗИД непосредствено след края на шестмесечния
период. Необходимостта от по-добро планиране при разработването
и приемането на проекти на закони, а и на други нормативни актове,
многократно е изтъквана в рамките на Юридически барометър. Това с
особена острота важи за упражняването на законодателна инициатива
от Министерския съвет. Данните от два шестмесечни периода не са
достатъчни, за да се направят обосновани изводи доколко тези наблюдения ще се потвърдят в дейността на 43-то Народно събрание и то ще
продължи порочната практика за многократни промени в едни и същи
закони през непродължителни интервали, но сравнението с предходни
шестмесечни периоди не дава възможност за по-оптимистични прогнози в това отношение.
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Таблица 2

ЗАКОНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
Бр. закони,
изменени
с ПЗР на
приетите
закони

Общ брой
изменени и
допълнени
закони

69

108

25

231

296

22

38

158

210

2

19

27

101

146

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

юли - декември 2013 г.

38

5

26

26

193

231

януари – юни 2014 г.

34

0

17

23

101

135

юли - декември 2014 г.

16

1

9

7

54

70

януари - юни 2015 г.

32

5

21

19

150

183

Период

Бр. закони,
изменени с
приетите ЗИД

Бр. закони,
изменени
с повече от
1 ЗИД

Бр. закони,
изменени
повече от
веднъж

януари - юни 2010 г.

39

4

13

юли - декември 2010 г.

65

3

40

януари - юни 2011 г.

52

3

юли - декември 2011 г.

45

януари - юни 2012 г.

Бр. закони,
изменени
и през
предходния
период

Източник: Сиела

1.4. Наблюдава се увеличение в относителния брой на законите, изменени повече от веднъж в рамките на шестмесечието (както със ЗИД,
така и с преходни и заключителни разпоредби на други закони) – 21 от
32 закона или над 65% (табл. 2), с което данните се връщат към стойностите от периодите юли – декември 2013 г. (68 %) и януари – юни
2013 г. (74 %), когато относителният брой на законите, изменени повече от веднъж за 6 месеца, е най-висок. За сравнение през предходния
период този брой е бил 56 %, през януари – юни 2014 г. – 50 %, а за
2010 и 2011 г. – между 30 и 40 %.
За периода януари – юни 2015 г. лидери по брой изменения в рамките на едно шестмесечие са Законът за пътищата – с 5 изменения и
допълнения, Законът за електронните съобщения, Законът за енергетиката и Наказателно-процесуалният кодекс – с по 4 изменения и до-
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пълнения, Законът за приватизация и следприватизационен контрол,
Законът за движението по пътищата, Законът за пътищата, Законът за
корпоративното подоходно облагане, Законът за собствеността и ползването на земеделските земи и Законът за ограничаване изменението на климата – с по 3 изменения и допълнения.
1.5. След регистрираното през предходния период подобрение по отношение на броя на законите, които са изменени и допълнени в рамките
на два последователни 6-месечни периода (7 от 16 закона, или 44%),
през периода януари – юни 2015 г. отново е налице увеличение – 19
от 32 закона, или близо 60% от законите са изменени и допълнени и
през предходното шестмесечие (табл. 2). По този показател данните за
всички изследвани периоди са съизмерими и варират между 60 и 70
% от законите (с изключение на периода януари – юни 2012 г., когато
е отчетено намаление – 52 %).
При събиране на броя изменения и допълнения през последните два
6-месечни периода (юли – декември 2014 г. и януари – юни 2015 г.)
се открояват следните по-ярки примери: Законът за електронните съобщения е изменен и допълнен 6 пъти за една година, а Законът за
енергетиката и Законът за корпоративното подоходно облагане – 5 за
една година. Не може да се подмине без коментар многократното изменение в един от основните данъчни закони. Отчитайки важността на
тези обществени отношения и особено осезаемата необходимост от
предвидимост на данъчните правила, буди недоумение какво налага
петкратните промени в закона, при това най-често с обратна сила.
1.6. С преходните и заключителни разпоредби на приетите 4 нови закона и 37 ЗИД се предвиждат изменения и допълнения в 150 други
закона (табл. 2). Заедно с 32-те закона, които ЗИД пряко изменят и
допълват, общият брой на изменените и допълнени закони през периода януари – юни 2015 г. възлиза на 183, което е над два и половина
пъти повече в сравнение с предходния период, когато общият брой на
изменените и допълнените закони е 70, но и обнародваните закони
са два пъти по-малко. Данните в настоящото изследване показват, че
1 закон, приет и обнародван в рамките на настоящия период, изменя
и допълва средно по 4 други закона. Това са и средните стойности за
всички анализирани периоди, а именно всеки закон да изменя и до-
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пълва средно между 3 и 5 закона (с изключение на периода януари –
юни 2013 г., когато заради обнародвания тогава Закон за публичните
финанси, който с преходните и заключителните си разпоредби измени
и допълни 100 други закона, 1 закон изменяше и допълваше средно
между 7 и 8 закона). Лидер по брой закони, изменени с преходните
и заключителните разпоредби, през настоящия период е Законът за
забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, който предвижда промени в 58
други закона (измененията обаче са по-скоро технически и целят да
приведат законодателството в съответствие с новата структура на Министерския съвет).
1.7. От влизането им в сила законите, предмет на настоящото изследване, са изменяни и допълвани общо 831 пъти или средно между 25 и
26 пъти всеки при средна продължителност на действието им 12-13 години (табл. 3). Спрямо предходния 6-месечен период, когато законите,
обект на анализ, са изменяни и допълвани средно между 18 и 19 пъти
всеки при средна продължителност на действието им 15 години, през
настоящото шестмесечие се наблюдава увеличение. По този показател данните отново се доближават до стойностите, наблюдавани през
2012, 2013 и първото шестмесечие на 2014 г. (януари – юни 2014 г. –
средно по 27 пъти всеки при средна продължителност на действието им
11 години; юли – декември 2013 г. – средно по 27 пъти всеки при средна продължителност на действието им 13 години; януари – юни 2013 г.
– средно по 25 пъти всеки при средна продължителност на действието
им 10 години; юли – декември 2012 г. – по 25 пъти всеки при средна
продължителност на действието им 13 г. и януари – юни 2012 г. – по
26 пъти всеки при средна продължителност на действието им около 11
години). През 2010 и 2011 г. законите са изменяни и допълвани средно между 17 и 20 пъти.
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Таблица 3

ТЕМПОВЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
Бр. закони,
изм. през Бр. закони, Бр. закони,
Бр. изм. от Среден бр. Среден бр.
Общ бр. изм.
първата изм. повече изм. 10 и
2005 г. до изм. за една изм. на
и доп.
година след от веднъж повече пъти
сега
година
закон
влизане в
годишно след 2005 г.
сила

Период

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

юли - декември 2013 г.

1052

823

2,2

27,1

21

35

29

януари – юни 2014 г.

918

736

2,2

27

17

32

26

юли - декември 2014 г.

370

291

2,1

18,5

6

15

12

януари - юни 2015 г.

831

698

2,2

25,9

15

29

25

Източник: Сиела

1.8. През периода януари – юни 2015 г. средногодишният брой изменения и допълнения на закон е 2,2. Стойностите по този показател
остават относително постоянни през всички единадесет 6-месечни периода. С изключение на инцидентното намаление, отчетено през юли
– декември 2011 г. (1,2 изменения и допълнения на закон за една
година), и най-високите стойности, отчетени през 2010 г.(2,4 и 2,6 изменения и допълнения на закон за една година), през останалите шестмесечия данните са съизмерими – най-често около 2,1 и 2,2.
1.9. За пореден път категорично се потвърждава наблюдението за засилените темпове на изменение на законодателството след 2005 г. От
всички 831 изменения и допълнения 698 или 84% са направени през
последните десет години. Имайки предвид, че средната продължител-
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ност на действието на включените в анализа закони е 12-13 години,
тези данни са смущаващи. За всички изследвани 6-месечни периоди
процентът на измененията в законодателството след 2005 г. е трайно
над 70 %. От това не само биха могли да се направят изводи за качеството на законодателството и равнището на парламентарната дейност
у нас, но и да се потърсят част от причините за незадоволителното състоянието на редица публични системи.
Изводите за особено интензивната законодателна намеса след 2005 г.
се потвърждават и от факта, че 78 % от изследваните закони (25 от
32) са изменяни и допълвани повече от 10 пъти от 2005 г. досега. За
всички изследвани периоди броят на законите, изменени и допълнени
10 и повече пъти след 2005 г., е над 60 %, като през последните шест
последователни 6-месечни периода той е трайно над 75 %.
За първи път в настоящия анализ е направено проучване и на интензивността на законодателните промени след 2010 г. Когато стартира
инициативата Юридически барометър, целта на количественото изследване на измененията и допълненията в законодателството беше
да се направи сравнение и между общия брой изменения и допълнения (извършени от влизането в сила на законите) и тези, които са
направени през последните 5 години (към онзи момент след 2005 г.).
Единадесет броя след началото на изследването тази първоначална
идея налага добавяне на нов критерий, а именно проследяване на законодателните изменения и допълнения след 2010 г. Данните за включените в настоящия анализ закони показват, че 383 от всички изменения и допълнения са направени от 2010 г. досега. Съотнесени към
общия брой изменения и допълнения и към тези, направени след 2005
г., те са 46 и съответно 55 % от тях. Данните по този показател още веднъж потвърждават изводите за особено интензивно законотворчество
в народните събрания след 2005 г., като тази тенденция няма индикации за намаление.
1.10. През разглеждания период 29 от 32 закона, обект на анализ,
са изменяни и допълвани повече от веднъж годишно или около 90 %.
Данните по този показател, натрупани за единадесет последователни
периоди, показват, че законите, които се изменят и допълват само веднъж годишно са рядкост.
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1.11. През периода януари – юни 2015 г. 47% (25 от 32) от законите
са изменени и допълнени още през първата година след обнародването им. По този показател данните показват увеличение спрямо предходното шестмесечие, когато 38 % от законите са изменени и допълнени през първата година след обнародването им. Стойностите по този
показател се приближават до тези през периода януари – юни 2014 г.,
когато техният дял е 50 %. За сравнение през периода юли – декември
2013 г. броят на изменените и допълнени закони през първата година
след обнародването е 55 %, а през януари – юни 2013 г. – 84 % от
изследваните закони.
1.12. Законът за търговския регистър и през настоящия период се откроява като закона с най-много изменения и допълнения, преди да
влезе в сила – той е променен цели 5 пъти преди влизането му в сила.
Законът е и един от примерите за най-чести изменения, състоящи се в
отлагане на влизането в сила на отделни разпоредби поради липса на
готовност от страна на държавата да ги прилага.
Не може да не се спомене и Законът за данък върху добавената стойност с 3 изменения и допълнения, преди да влезе в сила. Примери за
тази практика са и Законът за акцизите и данъчните складове и Законът за обществените поръчки, които са изменени и допълнени веднъж
в рамките на срока за влизането им в сила. Законът за акцизите и данъчните складове е интересен и с това, че след влизането си в сила на
1 януари 2006 г. той е изменен и допълнен 6 пъти през същата година.
Както е изтъквал и друг път Юридически барометър, измененията и
допълненията в законите, преди те да влязат в сила, както и тези, нап
равени непосредствено след влизането им в сила, са симптоматични
за лоша законодателна техника или недомисленост на законодателните
решения. Когато обаче до тях се пристъпва многократно, това не може
да бъде обяснено нито от правната, нито от човешката логика.
1.13. Както беше посочено в т. 1.8, средногодишният брой изменения и допълнения на един закон през разглеждания период е 2,2 и
той е съизмерим със средните стойности, установени през всички изследвани периоди. И през настоящия 6-месечен период обаче има
примери за закони със значително по-висок средногодишен темп на
изменение (фиг. 1).
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Фигура 1

Топ 5 на законите с най-голям средногодишен брой
изменения и допълнения от влизането им в сила

Закон за здравното осигуряване

5.3

Закон за Министерството
на вътрештине работи

5.0

Закон за електронните съобщения
Закон за отбраната и въоръжените
сили Република България
Закон за корпоративното
подоходно облагане

3.9
3.7
3.6

Източник: Сиела

Лидерската позиция по среден брой изменения за една година през
настоящия период заема Законът за здравното осигуряване с между 5
и 6 изменения и допълнения годишно. Сред първите 5 закона с най-висок средногодишен темп на изменение са и Законът за Министерството на вътрешните работи с 5 изменения и допълнения годишно, както
и Законът за електронните съобщения с коефициент 3,9.
Смущаващ е фактът, че едни от най-често променяните закони са
тези, уреждащи данъчно-осигурителни отношения, а именно Законът
за здравното осигуряване и Законът за корпоративното подоходно облагане. Законът за здравното осигуряване засяга правата на всички
граждани и е непосредствено свързан с техните житейските планове
и качеството им на живот. Законът за корпоративното подоходно облагане, от своя страна, е част от средата за развиване на икономическа
дейност и уредбата му влияе върху бизнес плановете на икономическите субекти, поради което би могло да се очаква тя да остане непроменена поне в рамките на една данъчна година.
1.14. Сред законите с най-малък средногодишен брой изменения и
допълнения от разглежданите през периода заслужава да се отбележат
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Законът за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (0,2), Законът за забрана на химическото оръжие и за контрол на
токсичните химически вещества и техните прекурсори (0,3), Законът
за достъп до пространствени данни (0,4), Законът за авторското право
и сродните му права (о,8) и Законът за гражданското въздухоплаване
(1,6) (фиг. 2).

Фигура 2

Топ 5 на законите с най-малък средногодишен брой
изменения и допълнения от влизането им в сила

Закон за съсловната организация на
ветераните лекари в България
Закон за забраната на химическото оръжие
и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори
Закон за достъп до
пространствени данни
Закон за авторското право
и сродните му права
Закон за гражданското
въздухоплаване

0.2
0.3
0.4
0.8
0.9

Източник: Сиела

Общото между посочените закони е, че те уреждат относително тесен
кръг обществени отношения, които не предполагат/изкушават към поголяма динамика на законодателната намеса.
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 около 32 % (13 от 41 закона – нови и ЗИД),
или почти всеки трети закон влиза в сила от деня на обнародването му
в Държавен вестник. Все пак спрямо предходното шестмесечие се на-
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блюдава известно подобрение – през предходния период близо 43 % от
приетите закони предвиждат всички или отделни техни разпоредби да
влизат в сила от деня на обнародването. Въпреки това законодателят
все още твърде често и необосновано се възползва от възможността,
предоставена от Конституцията, за предвиждане на различен от 3-дневния срок за влизане в сила. Тази практика трябва решително да се ограничи и да се допуска само когато обективни причини налагат по-бързото
влизане на закона в сила – напр. с оглед изпълнение на задължение за
транспониране на директива до определена дата (въпреки че и в този
случай при по-добро планиране на законопроектите и на развитието на
законодателния процес законът би могъл да влезе в сила по общото правило, като даде възможност на адресатите на норми да се запознаят с
тяхното съдържание).
През настоящия период 2 закона предвиждат отделни техни разпоредби да влязат в сила с обратно действие. Това са Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане и Законът за изменение и допълнение на Закона за железопътния
транспорт.
Само 1 от приетите през първото шестмесечие на 2015 г. закони предвижда по-дълъг от 3-дневния срок за влизането си в сила.
1.16. Средният престой на законопроектите в Народното събрание,
включващ периода от внасянето им до окончателното им приемане на
второ четене, през настоящия период е около 63 дни и той е напълно
съизмерим с установения среден престой през предходното шестмесечие – средно 60 дни. Този период е значително по-кратък от средния
за останалите изследвани периоди (между 80 и 130 дни). Най-краткият
среден период на разглеждане и приемане на законопроектите от Народното събрание в рамките на 11-те изследвани периода продължава
да е шестмесечието юли – декември 2013 г. – 49 дни.
Най-бързо приетият законопроект през настоящия период е Законът за
допълнение на Закона за енергетиката – само за 2 дни след постъпването му в Народното събрание. С изключителна скорост са приети и
Законът за допълнение на Закона за обществените поръчки и Законът
за изменение и допълнение на Закон за електронните съобщения (за
6 дни след внасянето), както и Законът за изменение и допълнение
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на Закона за подпомагане на земеделските производители (за 14 дни
след внасянето).
1.17. По 12 от законите, обект на настоящия анализ, има висящи в
Народното събрание законопроекти – общо 21 законопроекта. Повече
от половината от тях са внесени след края на изследвания период. Така
например по Закона за данък върху добавената стойност в Народното
събрание са внесени и все още висящи 6 законопроекта – 1 от тях е
внесен малко преди края на 6-месечния период, 4 са внесени през м.
юли 2015 г. и 1 – през м. септември 2015 г. Последният Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
е приет през м. май 2015 г. Обяснението за повишената активност в
упражняването на законодателна инициатива по отношение на този
закон би могло да се търси в наближаването на края на бюджетната и
данъчната година и обичайното концентриране на изменения и допълнения в данъчно-осигурителните закони през този период, както и във
факта, че всички законопроекти са внесени от народни представители.
1.18. Данните за вносителите на законопроектите, превърнали се в закони през изследвания период, показват споделяне на активността за
упражняване на законодателна инициатива между основните вносители с леко преимущество на Министерския съвет. От обнародваните
през периода януари – юни 2015 г. закони 22 са внесени от Министерския съвет, 19 – от народни представители. За сравнение, с изключение на последните два изследвани периода, попадащи в рамките
на 42-то Народно събрание, когато се наблюдаваше разместване на
тежестта между двата основни вносителя на законопроекти, за всички
останали периоди основен вносител на законопроектите е Министерският съвет (той е внесъл между 70 и 80 % от всички приети законопроекти).
1.19. Единадесет от законите, включени в настоящото изследване (4
нови и 32 закона, изменени със ЗИД), или отново 30 % са били обект
на контрол за конституционност. По тези 11 закона Конституционният съд се е произнесъл с 29 решения, от които 15 съдържат цялостно
или частично уважаване на исканията, а 14 решения отхвърлят искането като неоснователно. Разпоредби на 7 от законите (малко под 20
% от изследваните закони) са обявявани за противоконституционни.
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По тези показатели стойностите са съпоставими с тези от предходните
периоди, когато средно около 35 % от законите са били обект на конституционен контрол и разпоредби на около 20-25 % от изследваните
закони са обявявани за противоконституционни.
Десет от разглежданите закони са били обект на конституционен контрол повече от веднъж. Такива са, например, Законът за собствеността
и ползването на земеделските земи с 6 решения, Законът за данък
върху добавената стойност с 4 решения, Законът за енергетиката, Законът за здравното осигуряване и Наказателно-процесуалният кодекс
с 3 решения на Конституционния съд.
1.20. Законите, предмет на настоящия анализ, предвиждат общо над
468 основания за издаване на различни по вид и по юридическа сила
подзаконови нормативни актове или средно по 13 акта на закон (табл.
4). И по този показател данните се приближават до средните стойности
за всички единадесет изследвани периоди (изключение правят перио
дът юли – декември 2014 г., когато беше установен най-малкият среден
брой подзаконови актове, предвидени в закон – 9, и периодът януари
– юни 2010 г., когато всеки закон е предвиждал средно между 9 и 10
подзаконови акта). За всички останали 6-месечни периода стойността
на този показател е устойчиво над 10 подзаконови акта на закон.
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Таблица 4

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

юли - декември 2013 г.

589 +

14.7

64 +

5

7

януари - юни 2014 г.

668+

17

101+

12

10

юли - декември 2014 г.

180+

9

29+

3

5

януари - юни 2015 г.

468+

13

38

5

8

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 “+”).

Сред законите с най-голям брой нормативни актове по прилагането
им като по-ярки примери се очертават Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране – с 84 основания за издаване на подзаконови актове,
Законът за отбраната и въоръжените сили на Република България –
със 73 основания, и Законът за Министерството на вътрешните работи
– с 47 подзаконови нормативни акта (Фиг. 3).
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Фигура 3

Топ 10 на законите с най-голям брой подзаконови актове
Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми
и на други предприятия за колективно инвестиране

84

Закон за отбраната и въоръжените сили на
Република България

73
47

Закон за Министерството на вътрешните работи
Закон за гражданското въздухоплаване

43

Закон за енергетиката

43

Закон за за пазарите на
финансови инструменти

35
28

Закон за движението по пътищата
Закон за железопътния транспорт
Закон за подпомагане на земеделските
производители
Закон за електронните съобщения

27
22

15

Източник: Сиела

1.21. Законите, приети през изследвания период, предвиждат над 38
нови основания за издаване на подзаконови актове (табл. 4). В сравнение с предходния период е налице известно увеличение, но данните
все пак са значително под средната стойност за всички периоди. Наймного нови основания за издаване/приемане на подзаконови нормативни актове са предвидени в Закона за пазарите на финансови инструменти (10) и Закона за Министерството на вътрешните работи (6)
1.22. Осем от законите, обект на настоящия анализ, или около 22 %
предвиждат едновременно правилник за прилагане и други подзаконови нормативни актове (табл. 4). И по този показател данните са напълно съизмерими с установените през предходните периоди (24 % през
периода юли – декември 2014 г. и 25 % през периода януари – юни
2014 г.). С изключение на периода юли – декември 2011 г., когато броят на законите, предвиждащ едновременно правилник за прилагане
и други подзаконови актове, е 16 % спрямо общия брой на законите,
за всички останали 6-месечни периоди процентното съотношение на
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атовете, които предвиждат и правилник за прилагане, и други подзаконови нормативни актове, е между 20 и 26 %. Законът за отбраната
и въоръжените сили не само че предвижда едновременно правилник
за прилагане и други подзаконови нормативни актове, но е и сред десетте закона с най-голям общ брой подзаконови нормативни актове.
1.23. В рамките на изследвания 6-месечен период в Народното събрание са внесени общо 184 законопроекта (без ратификациите), от
които 16 са проекти на нови закони, а 168 са проекти на ЗИД (табл.
5). Броят на внесените законопроекти е значително по-висок спрямо
предходните 6 месеца (124 законопроекта, от които 10 на нови закони и 97 на ЗИД). Това е най-големият брой внесени законопроекти за
едно шестмесечие от началото на изследването. За сравнение данните
по този показател за останалите изследвани периоди са следните: януари – юни 2014 г. – 115, януари – юни 2013 г. – 79, юли – декември
2012 г. – 103, януари – юни 2012 г. – 112, юли – декември 2011 г. –
93, януари – юни 2011 г. – 121). По-активното упражняване на законодателна инициатива би могло да се обясни със силната фрагментация
в настоящото Народно събрание и желанието на всяка парламентарна
група да бъде припозната и идентифицирана с позицията си по определена тема.
Значителното увеличение в броя на внесените законопроекти през
настоящия период се отразява и върху данните за средната законодателна активност на Министерския съвет и на народните представители
за шестмесечие. На основата на 11 последователни 6-месечни периода тя е 116 законопроекта за шестмесечие, докато през предходния
период е била 109 – 110 законопроекта.
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Таблица 5

ВНЕСЕНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2015 Г.
Период

Общо

Нови закони

ЗИД

Януари

28

3

25

Февруари

30

2

28

Март

32

6

26

Април

37

1

36

Май

28

0

28

Юни

29

4

25

Общо

184

16

168

2014

239

17

205

2013

203

17

186

2012

215

28

187

2011

214

26

188

2010

224

18

206

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.

От внесените в периода януари – юни 2015 г. 184 законопроекта 70
са приети, 19 са отхвърлени, 11 са оттеглени, а 84 все още са висящи
и се намират на различни етапи от законодателния процес (Табл. 6).

Таблица 6

РАЗВИТИЕ НА ВНЕСЕНИТЕ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2015 Г. ЗАКОНОПРОЕКТИ
Общо

Министерски съвет

Народни представители

Приети

70

39

31

Отхвърлени

19

1

18

Оттеглени

11

0

11

Висящи

84

18

66

Източник: www.parliament.bg
*В броя на висящите законопроекти не са включени законопроектите, които са били висящи на различен етап от законодателния
процес към края на мандата на 42-то Народно събрание.
* В данните за развитието на внесените през периода законопроекти не са включени проектите на закони за ратификация.
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Затвърждава се тенденцията, установена през предходните периоди,
народните представители да внасят значително повече законопроекти в сравнение с Министерския съвет – от общо 184 законопроекта
126 са внесени от народни представители, а 58 – от Министерския
съвет, т.е. народните представители са внесли два пъти повече законопроекти. През призмата на приетите законопроекти обаче изводите
са различни – 67% от проектите за закони, внесени от Министерския
съвет, са приети, докато по отношение на законопроектите, внесени от
народните представители, този брой е значително по-нисък – едва ¼ от
тях се превръщат в закон.

30

По-важни изводи и препоръки:
1. Продължават да са валидни наблюденията за твърде интензивната законодателна
намеса, водеща до нестабилност и непредвидимост на българския правен ред. Остра
критика заслужава отсъствието на планиране и стихийността на законодателните промени особено по отношение на законите, свързани с житейските планове на гражданите и средата за развиване на икономическа дейност. Приемането на множество
закони за изменение и допълнение през кратки интервали (много често, докато предходното изменение влезе в сила, вече е в ход обсъждането на следващото) категорично не може да бъде подкрепено. Все пак са налице някои положителни сигнали
– напр. намаляващият брой закони, които влизат в сила от дена на обнародването им
в Държавен вестник вместо само три дни по-късно, каквото е общото правило (дано
наблюденията в настоящото изследване не се окажат изолиран случай и се затвърдят
като тенденция през следващите периоди). Въпреки това за съжаление откъсването от
недобрите практики в дейността на българския парламент се случва твърде бавно и
въпреки известното подобрение по някои показатели данните през настоящото шестмесечие потвърждават голяма част от негативните тенденции.
2. Активизирането на народните представители по отношение на упражняването на
правото на законодателна инициатива би могло да се поощри. Това наблюдение като
че ли разколебава ярко открояващата се през първите няколко изследвани 6-месечни
периоди закономерност за пасивност на народните представители от мнозинството и
доминиране на законодателния процес от Министерския съвет. Данните от единадесет
изследвани шестмесечия все пак безспорно показват зависимостта, от една страна,
между институционалната (политическата) нестабилност и състоянието на правния ред,
а от друга – между политическата конюнктура и разпределението на силите в Народното събрание (както и положението на лидера на управляващата партия) и интензивността на законодателната дейност и упражняването на законодателна инициатива от
основните субекти.
3. Продължава тенденцията в законите да се предвиждат основания за издаване на
твърде много подзаконови актове. От една страна, въпреки наличието на логическа и
предметна връзка между отношенията някои основания предвиждат твърде тесен материален обхват на подзаконовия нормативен акт, което води до силно раздробяване
на уредбата и създава възможности несъгласуваност между нормите, за противоречиво тълкуване и нееднообразно прилагане. От друга страна, нерядко основанията са
формулирани твърде общо, което поставя под съмнение възможността въз основа на
тях да бъде издаден валиден подзаконов акт.
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ii. анализ на някои
по-важни закони

И

зводите и коментарите за качеството на някои по-важни или интересни закони, приети в рамките на съответния 6-месечен период, е прието условно да бъдат обособени в следните основни

групи:

Реформи и закони – в тази група се включват закони, съдържащи
претенцията (било изрично формулирана от вносителя в мотивите или
при публичното представяне и обсъждане, било произтичаща от естеството на предлагания законопроект), че представляват законодателна
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 конюнктурни интереси, свързани с конкретни лица или организации.
Закони и права – в рамките на тази категория се разглеждат закони,
които повдигат въпроси, свързани със засягане на правата на гражданите.
Други проблеми на законодателната дейност – тук се включват закони, показващи различни проблеми на законодателната дейност като
непоследователност на законодателя и непрецизна правна техника,
промени в закона в резултат на неизпълнението му от самите държавни органи и др.
1. Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
Законът за Фискален съвет и автоматични корективни механизми (в
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сила от 21.04.2015 г., обн. ДВ, бр. 29 от 21 април 2015 г.) урежда два
вида отношения. От една страна, с него се създава нов независим консултативен орган по въпросите на фискалното управление – Фискален
съвет, в състав от пет души, включително председател, избирани от Народното събрание. Мандатът на членовете е шест години с право на не
повече от два последователни мандата. От друга страна, законът урежда прилагането на автоматичните корективни механизми в хипотезите
по чл. 23, ал. 3 от Закона за публичните финанси, а именно, когато се
установи значително отклонение от средносрочната бюджетна цел за
структурния дефицит или от мерките за нейното постигане.
Създаването на Фискалния съвет е оправдано със задължения, следващи от правото на Европейския съюз, и по-специално с Директива
2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията
за бюджетните рамки на държавите членки (ОВ, L 306/41 от 23 ноември 2011 г.). Съгласно чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Директивата държавите
членки трябва да предвидят „ефективно и навременно наблюдение на
спазването на правилата, което се основава на надежден и независим
анализ, извършван от независими органи или органи, които разполагат с функционална автономия по отношение на фискалните органи на
държавите-членки“. Разпоредбите на Директивата не изискват създаването на нов самостоятелен орган, а само възлагането на посочените
правомощия на орган, който е функционално независим от органите,
които имат компетентност да създават и прилагат фискалните правила. Такъв орган е напр. Сметната палата, която съгласно закона осъществява външен независим контрол за изпълнението на бюджета и
на други публични средства и дейности. В мотивите към законопроекта
не е направен анализ, нито е представена обосновка защо е избран
именно този модел.
Фискалният съвет „наблюдава“ и „дава становища“, които нямат задължителен характер. Той не разполага и с контролни правомощия по
отношение на спазването на параметрите, за които следи. В същото
време за членовете на Съвета са предвидени сериозни изисквания и
несъвместимости, както и възнаграждение, които изглеждат несъразмерни спрямо техните задължения и отговорности (членовете на Фис
калния съвет получават три минимални работни заплати за едно заседание, но общо за месец не повече от три средномесечни заплати на
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наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения
сектор съобразно данни на Националния статистически институт). Създаването на нов орган, пък бил той и с изцяло консултативни функции,
се нуждае от по-сериозна аргументация. Позоваването на правото на
Европейския съюз е солиден довод, но като че ли често се използва
като заклинание, имащо за цел изначално да отхвърли всеки опит за
коментар и съмнение относно правилността на избраното решение.
2. Закон за Сметната палата
Законът за Сметната палата (Обн. ДВ, бр. 12 от 13 Февруари 2015 г.)
за пореден път е обект на коментар в рамките на Юридически барометър, защото той е един от най-ярките примери за практиката законодателната процедура да се използва за решаване на кадрови задачи
на съответното парламентарно мнозинство. От 1995 г., когато за първи
път е създадена институцията за независим контрол върху изпълнението на бюджета и финансов контрол върху бюджетните организации,
това е петият по ред нов закон, уреждащ тази материя. Последният
Закон за сметната палата (Обн., ДВ, бр. 35 от 22 април 2014 г.) беше
приет едва преди година. Поради това поставянето на проблема за необходимостта от нов закон няма как да не породи усещането, че това
се прави, за да се смени ръководството й. Това донякъде се загатва
и в мотивите към законопроекта, според които проектът „има за цел
да възстанови модела на върховна одитна институция, установен със
Закона за Сметната палата, приет през м. декември 2010 г.“ Според
вносителите „при сега действащия модел вземането на крайните решения… от многобройна деветчленна колегия на практика игнорира
другите нива на контрол в одитния процес“. В този контекст предвиждането на допълнителни двама членове в сравнение с първоначалното предложение (в законопроекта Сметната палата се състои само от
председател и двама заместник-председатели) между първо и второ
четене на законопроекта е отстъпление от заявеното в мотивите желание за „възстановяване на професионалните принципи, ясната отговорност и оперативност в одитния процес“ и поражда съмнение относно принципността на това решение.
3. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Казаното за Закона за Сметната палата донякъде се отнася и за про-
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мените в Закона за енергетиката (Обн. ДВ, бр. 17 от 6 март 2015).
Основна цел на законопроекта според вносителите е подобряване
на енергийното регулиране. Измененията и допълненията в нормите,
уреждащи статута на националния енергиен регулатор, са основна
част от предложенията. С оглед гарантиране на неговата независимост
законодателят променя реда за определяне на членовете на комисията, като вместо от Министерския съвет, те ще се избират от Народното
събрание след публична процедура. Без достатъчно аргументи и като
че ли в отклонение от декларациите за професионализация, оперативност и по-ясна отговорност в дейността на държавните органи е увеличаването на състава на Комисията за енергийно и водно регулиране
от седем на девет члена.
Не може да не се отбележи фактът, че от януари до юли 2015 г. Законът
за енергетиката е изменен и допълнен пет пъти и тази интензивност
на законодателната намеса трудно би могла да бъде оправдана с аргументи за подобряване на регулаторната дейност.
4. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
Законът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Обн. ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015) е един от законите, които фокусираха общественото внимание през анализирания период най-малко
поради две причини. От една страна, защото редом с измененията и
допълненията в Закона за лечебните заведения той се определя като
ключов за реформата в здравеопазването. От друга страна, отношенията, свързани със здравното осигуряване и финансираните чрез него
медицински услуги, е въпрос, който непосредствено засяга правата на
гражданите.
Законът здравното осигуряване е приет през 1998 г. оттогава има 96
изменения и допълнения (или между 5 и 6 изменения и допълнения
годишно). Изследванията на Юридически барометър показват, че заедно с Кодекса за социално осигуряване и Законът за здравето, той е
един от най-често изменяните и допълвани закони. От този факт няма
как да не се направят изводи относно причините за състоянието на
здравеопазването и отсъствието на по-осезаеми резултати в тази дълго
отлагана реформа.
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Законът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване си поставя амбициозни цели, а именно „повишаване качеството
на медицинското обслужване, на контрола на медицинските дейности
и по-рационалното използване на средствата на Националната здравноосигурителна каса“.
Той съдържа редица положения, които биха могли да бъдат подкрепени:
Разделянето на медицинските услуги, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на основен и допълнителен
пакет;
Включване на мнението на пациентите при оценката за предоставяната на медицинска услуга, предоставяна от лечебните заведения, и
отчитането й при финансирането им;
Засилване на договорното начало при вземане на редица решения и
повишаване на ангажираността на съсловните организации;
Мерките за дисциплиниране на гражданите по отношение на изпълнение на задължението им за заплащане на здравноосигурителните
вноски.
От друга страна, законът предвижда и някои спорни текстове или поне
такива, които не биха могли еднозначно да предизвикат положителен
ефект. Такова например е увеличаването на състава на Надзорния съвет на НЗОК с още двама представители на държавата, за което отсъстват достатъчно сериозни аргументи. Водещо при определяне на
състава на Надзорния съвет на НЗОК е публично-общественото начало
и нарушаването на този баланс би могъл да доведе до опорочаване
на идеята за граждански контрол при планирането и разходването на
бюджетните средства за здравеопазване.
С недоказано положителен ефект е и централизирането на редица
дейности като например договарянето на различни видове отстъпки.
Идеята за централизация ясно се откроява в стратегията на екипа на
Министерството на здравеопазването за решаване на проблемите на
системата на здравеопазването. Така например, през м. юни 2015 г.
Министерският съвет създава централен орган за провеждане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“. Централизацията без-
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спорно има потенциал да доведе до по-голяма икономия на публични средства, но от друга страна, улеснява установяването на порочни
практики. Поради това тази мярка не би могла изначално да бъде определена като добра или лоша.
Определянето на здравните дейности в основния пакет, гарантиран
със средства от бюджета на НЗОК, изцяло на подзаконово ниво крие
рискове от нестабилност и конюнктурност при вземането на решенията. Законодателят би трябвало най-общо да определи критериите за
включване на здравните дейности в този пакет.
Като цяло по отношение на редица въпроси се забелязва връщане към
стари законови положения, което издава известно лутане на законодателя в търсенето на най-правилните решения. Тепърва предстои да се
види дали прилагането им отново би довело до принципно различни
резултати в сравнение с периода от преди отмяната им.
5. Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на
вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г.)
Законът за Министерството на вътрешните работи (МВР) неведнъж е
бил обект на коментар в рамките на Юридически барометър. Действащият закон е съвсем нов – обнародван е през юни 2014 г., а вече има
6 изменения и допълнения. По този показател той също се нарежда
сред най-често променяните закони още преди да имал възможност
да прояви пълното си действие. Самите вносители на законопроекта
посочват в мотивите, че предлаганите изменения и допълнения „се
явяват своеобразна реакция срещу „новия“ Закон за МВР, влязъл в
сила на първи юли 2014 г.“ Поради това неслучайно основен акцент
в промените са отново едни от най-дискутираните и предизвикали обществен отзвук законови положения – условията и редът за заемане
на висшата професионална длъжност (главен секретар), органите на
МВР и техните правомощия.
Законът за изменение и допълнение на Закона за Министерството на
вътрешните работи представлява интерес за настоящия анализ по няколко причини.
На първо място, защото за първи път се урежда статутът на висшата
административна длъжност в МВР в лицето на административния се-
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кретар. Подобно на главните секретари в администрациите на другите
органи на изпълнителната власт, административният секретар на МВР
е висш държавен служител, който подпомага министъра на вътрешните
работи при изпълнение на неговите функции, ръководи администрацията и осъществява другите функции, определени в Закона за МВР.
Макар длъжността на административния секретар на МВР да разкрива
някои специфики в сравнение с аналогичните административни длъжности в останалите министерства, това не оправдава отклоненията от
общите правила за заемане на длъжности в администрацията, уредени
в Закона за държавния служител, и по-специално от закрепения от него
като водещ принцип на конкурсното начало. Съгласно новия чл. 34а от
Закона за МВР за административен секретар на МВР може да бъде
назначен държавен служител, който е изпълнявал ръководна длъжност
в МВР не по-малко от 5 години, като назначението се извършва чрез
подбор, основан на професионалните качества. От редакцията на разпоредбите като че ли става ясно, че административен секретар на МВР
би могъл да стане само действащ държавен служител на ръководна
длъжност в системата на МВР чрез вътрешен подбор. Това ограничение влиза в противоречие на основни принципи и постановки на
режима на държавната служба и не би могло да бъде оправдано със
спецификите на МВР, още повече, че функциите на административния
секретар не са пряко свързани с осъществяване на дейностите, посочени в чл. 6, ал. 1 от закона и извършвани от органите на МВР.
Друга важна промяна е поредното изменение в условията и реда за
заемане на длъжността на главен секретар на МВР. Съгласно чл. 36,
ал. 3 и 5 главният секретар на МВР се назначава с указ на Президента
по предложение на Министерския съвет. За главен секретар могат да
бъдат назначавани лица, които притежават не по-малко от 10-годишен
професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред, от които поне 5 години на ръководна длъжност. С направените
с преходните и заключителните разпоредби изменения и допълнения в
Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ отново са променени и изискванията и редът за заемане на длъжността председател на ДАНС, като вместо от Народното събрание по предложение на
министър-председателя е предвидено той да се назначава с указ на
Президента по предложение на Министерския съвет. Съвсем очевидно
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целта на вносителите е да се възстанови уредбата на тези отношения
от преди законовите промени през 2014 г., нещо, което те недвусмислено изтъкват в мотивите към законопроекта. Настоящият анализ няма
за задача да обоснове едното или другото решение. В различен контекст и двата модела за назначаване имат своите и положителни, и
негативни страни – единият предполага по-ясна линия на отговорност
и засилва механизмите за отчетност и контрол, другият пък се определя
като в по-голяма степен гарантиращ независимост и легитимност на
избора. Тук по-скоро отново се акцентира върху необходимостта от попринципен подход в законодателната дейност, което да гарантира стабилност в ръководството на държавните органи, а законовите промени
да са насочени към промяна на правилата, а не толкова към подмяна
на хората, които ги прилагат.
6. Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 14/2015 г. и ДВ, бр.
31/2015 г.), във връзка със Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 34/2015 г.)
Тези закони са пореден пример за законодателно лутане поради необмислени промени в нормативната уредба. Измененията и допълненията са следствие и целят да коригират последиците от въведената през
2014 г. забрана за придобиване на земеделски земи от юридически
лица с чуждестранно участие. Тази забрана според предложилите я
народни представители следва да защити националния интерес и да
предотврати възможността лицата, несвързани с България, да пречат
на нормалната обработка на земята. Дали тази цел може да бъде пос
тигната с подобно законодателно решение, е въпрос на по-скоро политически коментар.
Но правните ефекти на забраната се оказаха достатъчно непредвидими. Особено с оглед на желанието за ефективното прилагане на забраната. С първия от посочените закони – Законът за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 14/2015 г.), е въведена висока санкция за юридически лица, които в нарушение на забраната са придобили земеделски
земи – имуществена санкция по 100 лева на декар притежавана земя,
а при запазване на собствеността за повече от три месеца – иму-
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ществена санкция в размер на 300 лева за всеки притежаван декар
(чл. 40а нов). Твърде закъснелият анализ на ефекта от прилагането на
тази разпоредба показа, че най-пострадали от новите санкции са публичните дружества, регистрирани в България, някои от които притежават хиляди декари земя. Тези дружества обаче не могат да контролират
кои са акционерите в тях, тъй като акциите се търгуват свободно и относително анонимно на борсата. Така е възможно едно лице да закупи
малък брой акции от публично дружество, което да доведе до непосилни санкции за юридическото лице. В резултат забраната за притежаване на земеделска земя беше ограничена със Закона за изменение и
допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (обн.,
ДВ, бр. 34/2015 г.), § 60 от Заключителните разпоредби относно изменения и допълнения в Закона публичното предлагане на ценни книжа,
и вече не се прилага за публични дружества, регистрирани в България.
Междувременно за останалите юридически лица срокът да се разпоредят с правото на собственост върху земеделските земи беше удължен
до 1 октомври 2015 г., след която дата започва да се прилага разпоредбата за налагане на имуществени санкции – Закон за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 31/2015 г.).
7. Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ДВ, бр. 24/2015 г.)
Този закон урежда възможностите за събиране и задължението за съхранение на т. нар. „трафични данни“ – данни за това с кого един човек
е общувал в електронна среда или по телефона, както и условията и
реда за достъп до тези данни. Задължението за съхраняване на трафичните данни е въведено с Директива 2006/24/ЕО, която е транспонирана в Закона за електронните съобщения през 2010 г. Междувременно
правилата на Директивата са отменени от Съда на Европейския съюз
на 8.04.2014 г. като противоречащи на първичното право, но националната уредба е запазена. Разпоредбите от закона са атакувани от
омбудсмана пред Конституционния съд, който с Решение № 2/2015 г.
по конституционно дело № 8/2014 г. обявява за противоконституционни текстовете от закона, които предвиждат запазване и използване на
трафичните данни от органите по разследване.
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Новите текстове, създадени със закона за изменение и допълнение,
почти изцяло дублират старата уредба, като в опит да отразят критиките
на Конституционния съд само повишават контрола върху събирането и
достъпа до данните.
Не може да не спомене фактът, че законът е приет за рекордно кратко
време – внесен е в Народното събрание на 20 март, приет е на две
четения в пленарна зала на 26 март, одобрен е от Президента на 27
март и е обнародван на 31 март. Тоест за 11 дни е преминал през
целия законодателен процес. И естествено той влиза в сила от деня на
обнародването си в Държавен вестник. Мотиви за това бързане не са
посочени, но вероятно се коренят в нуждата разследващите органи да
продължат да събират трафични данни, за да не се затруднява работата
им. Как това пази правата на гражданите, не е сигурно.
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iii. конституционен контрол.
вето на президента
3.1. Конституционен контрол

В

периода януари – юни 2015 г. Конституционният съд е постановил само 2 решения или с 4 по-малко от постановените през
предходните два 6-месечни периода (табл. 7).

Таблица 7

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
Средна продължителност
на делата (дни)

6

387

Отхвърлени

Особени мнения и
становища
(по решения)

Уважени
искания

Брой определения
за прекратяване
(недопустими искания)

Общо

Брой решения

януари - юни
2015 г.
2014

4

2

2

0

2

13

12

6

4

4

16

244

2013

39

15

5

9

2

27

152

2012

13

12

8

4

0

32

191

2011

16

12

9

3

2

34

126

Година

Образувани дела

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

Източник: www.constcourt.bg
*В общия брой решения се включват всички решения на КС за съответния период, но не всички се отчитат при „уважени/отхвърлени искания”. В тях не се включват тълкувателните решения и решенията по спорове за компетентност.
1
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Общият брой на образуваните конституционни дела през настоящия
период е 4, като по две от тях исканията са отклонени.
Първото дело е образувано по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд – Търговска колегия, за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 8, ал. 1 от преходните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, в частта й, в която урежда
възможност за държавата чрез Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да учреди законна ипотека върху имуществото
на приватизираното дружество за неизпълнени задължения на купувача по сключен приватизационен договор. Мотивите на Съда за отклоняване на искането са междувременно приетите изменения със Закона за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен
контрол (приет на 29 април 2015 г., обн., ДВ, бр. 34/12.05.2015 г.), с
който въпросната разпоредба е отменена и престава да бъде част от
действащото право. По този начин отпада и интересът от обявяването
й за противоконституционна.
Второто дело, по което КС се е произнесъл с определение за прекратяване, е образувано отново по искане на Върховния касационен съд
– Общо събрание на Търговската колегия. Искането е за даване на задължително тълкуване на чл. 12, ал. 2 от Конституцията (Сдруженията на
гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии). Причина за отклоняване на искането са необоснованите твърдения за неяснота на тази конституционна норма и фактът,
че не са представени доказателства за противоречивото или нееднаквото й прилагане. А според КС правомощието за задължително тълкуване
на Конституцията (чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията) се упражнява,
„когато трябва да бъде изяснено двусмислие или да бъде отстранена неяснота на една или няколко конституционни норми, така че да се осигури
непротиворечивото прилагане на съответната разпоредба“.
Останалите две образувани конституционни дела са по искане съответно на народни представители и на главния прокурор. И по двете
КС се е произнесъл с решения, на които ще бъде отделено внимание
в следващия брой на Юридически барометър, тъй като излизат извън

43

анализирания период.
И двете постановени през първата половина на 2015 г. решения съдържат уважаване на искането. И двете имат отношение към правата
на гражданите.
С Решение № 1 от 29 януари 2015 г. по конституционно дело №
5/2014 г. КС установява противоконституционност на чл. 217в на новосъздадената глава девета „б” от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина (ДВ, бр. 18/04.03.2014 г.). Делото е образувано
по искане на 83 народни представители. С новия чл. 217в се въвежда
рестриктивен режим по отношение износа на лекарствени продукти,
включително и за вътрешнообщностните доставки в рамките на Европейския съюз. Ограничението е свързано със задължение търговците
на едро да уведомяват Изпълнителната агенция по лекарствата за всеки износ на лекарствен продукт от територията на Република България,
който е включен в Позитивния лекарствен списък. Доколкото изпълнителният директор има правото да откаже извършването на износа, с
разпоредбата се въвежда на практика разрешителен режим, без обаче
да са гарантирани условия за равнопоставеност на субектите. Според
КС липсата на обективни критерии за упражняване на правото на отказ създава предпоставки за субективизъм и нееднакво прилагане на
закона. КС заключава, че разгледани в своята съвкупност, елементите
от фактическия състав на атакуваната разпоредба водят до противоречие с принципа на чл. 19, ал. 2 от Конституцията. И добавя, че „всяко
ограничение следва да бъде основано на принципа на пропорционалност, като формулирането му не трябва да води до ограничаване на
търговията и до забрани, които не отговарят на обективна оценка за
необходимост и пропорционалност“.
Второто решение през настоящия период, с което се уважава искането, е Решение № 2 от 12 март 2015 г. по конституционно дело №
8/2014 г. Делото е образувано по искане на омбудсмана за обявяване
на противоконституционност на разпоредби от Закона за електронните съобщения. Според омбудсмана предвиденото задължение за съхранение на трафичните данни и тяхното използване по начина и със
средствата, уредени от закона, „макар и да преследва законна цел в
обществен интерес, по своята същност представлява неоправдана и
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непропорционална намеса в личния живот на гражданите, а следователно и нарушение на конституционно защитената неприкосновеност
на свободата и тайната на кореспонденцията“. КС приема искането за
обосновано и обявява за противоконституционни оспорените разпоредби от Закона за електронните съобщения.
По постановените 2 решения има 6 особени мнения и становища, или
по 3 на решение (табл. 7). По този показател данните са в рамките на
средните стойности за предходните периоди, когато този брой е между
2 и 4 особени мнения и становища на решение. Изключение прави
периодът януари – юни 2014 г., когато броят на особените менения и
становища е по-малък от постановените решения и средната стойност
е под 1.
Средната продължителност на разглеждане на делата, по които КС се е
произнесъл с решение през периода януари – юни 2015 г., е 387 дни,
или повече от 1 година (табл. 7). Тя е с около 3 месеца по-дълга от тази
през предходния период (средно 293 дни) и два пъти по-дълга от средната продължителност за постановяване на решенията, обнародвани
през периода януари – юни 2014 г. (195 дни). Това е най-продължителният срок за произнасяне на КС за всички единадесет изследвани
шестмесечия.
През настоящия период най-активен по отношение на отправянето на
искания до Конституционния (доколкото този израз е достатъчно коректен, имайки предвид, че са образувани едва 4 конституционни дела), е
ВКС (табл. 8). И двете искания са отклонени като недопустими.
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Таблица 8

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН

януари
- юни
2015 г.

0

1

2014

0

7

3

2013

0

10

1

2012

0

2011

0

2010

1

2009

У

1

Н

О

У

0
3

3

6

2

1

8

1

7

9

3

8

0

2008

Н

О

1

1

1

2

0

1

1

0

5

0

0

3

6

0

1

3

5

3

6

3

3

0

0

1

1

2007

0

6

2006

0

3

3

2005

0

4

3

Общо

1

26

1

0

1

0

63

2

6

2

1

У

2

1
2

1

1

0

1

2

2

1

2

О

У

5

3

1

2

1

1

0

2

1

1

1

0

1

2

1

1

1

1

1

1

5

4

2

0

2

2

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

2

1

0

1

5

1

0

2

29

8

12

4
2

1

2

2
2

3

7

21

3

5

6

9

17

О

1

1

4

У

0

2

1

Н

0

2

0

5

Н

1

1
3

У

1

0

2

О

1

0

1

1

Н

Други

Общо

О

ВКС/ВАС

Общо

Н

Омбудсман

Общо

У

Главен прокурор

Общо

О

Президент

Общо

Н

Народни
представители
Общо

Министерски
съвет
Общо

Година

8

1

0

1

0

4

7

1

5

0

2

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

Искания през настоящия период, както беше казано по-горе, са направили и народните представители и главният прокурор. Искането на
главния прокурор е уважено, докато това на народните представители
е отхвърлено.
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3.2. Вето на президента
В периода януари – юни 2015 г. Президентът не е упражнил правото
си да връща законите за ново обсъждане в Народното събрание нито
веднъж. Тези данни отново потвърждават наблюденията за различно
отношение на Президента спрямо законодателството в зависимост от
политическата конфигурация на Народното събрание. Въпреки че ветото на Президента е и политически инструмент за въздействие, все пак
би могло да се препоръча известно дистанциране от разпределението
на силите в Парламента.

По-важни изводи и препоръки:
1. През първото шестмесечие на 2015 г. се наблюдава спад в натовареността на
Конституционния съд – за 6 месеца той се е произнесъл едва с 4 акта, от които само
2 решения по същество. Тези данни нито означават, че законодателството е станало
по-качествено, нито пък трябва да се приемат като апел едва ли не всеки приет закон да минава през контрол за конституционност. Безспорно дейността на Конституционния съд е зависима от броя и качеството на исканията, тъй като той не може да
действа по своя инициатива. Все пак обаче данните са индикатор за непълноценно
използвания потенциал на Конституционния съд (все пак негови членове стават едни
от най-добрите и опитни юристи) и може да служат като допълнителен аргумент за
разширяване на кръга на субектите, които могат да сезират конституционната юрисдикция. Затова направените с проекта на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България предложения за включване на Висшия адвокатски
съвет и на всеки съд, пред който е висящо делото, заслужават решителна подкрепа.
Нещо повече, би могла да се направи още една крачка напред, като се уреди и правото на индивидуална конституционна жалба, идея, в полза на която Юридически
барометър многократно е изтъквал аргументи.
2. Докато броят и видът на конституционните дела до голяма степен са предпоставени
от активността на субектите, имащи право да се обръщат към Конституционния съд,
то темповете, с които той разглежда и се произнася по образуваните дела, е изцяло
въпрос на вътрешна организация на Съда. Колкото и сложна и комплексна да е преценката, която трябва да направи Конституционния съд, 300 - 400 дни за произнасяне на решение са трудно обясними.
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Iv. Подзаконови нормативни
актове и контрол върху тях

П

рез първата половина на 2015 г. са приети/издадени 335 подзаконови нормативни акта или със 146 акта по-малко спрямо
предходния 6-месечен период, когато са издадени/приети 481
акта (табл. 9). Спрямо аналогичния период през 2014 г. броят на приетите/издадените подзаконови нормативни актове е с 56 по-малко.
Въз основа на 11 6-месечни периода би могло да се изчисли, че средно за всеки шест месеца се издават/приемат малко под 400 акта или
около 66 акта месечно.

Таблица 9

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
МИ/
МК МОСВ МЗХ МТИТС МЕ/ ММС МИП Други Общо
МТ

януар юни
2015 г.

МС МВР МФ

Януари

17

3

2

1

0

1

0

0

0

5

1

0

2

5

0

0

0

3

40

Февруари

26

6

2

3

0

3

0

0

4

7

2

1

12

0

0

0

0

1

67

Март

29

4

1

1

1

2

0

2

1

0

0

3

12

2

0

0

0

2

60

Април

33

8

0

2

0

2

0

0

0

1

0

0

3

4

3

0

0

2

58

Май

26

13

1

6

1

1

0

0

1

1

1

0

6

5

4

0

0

0

66

МРР/
МТСП МО МВнР МП МОН МЗ
МРРБ

Юни

28

4

3

0

6

2

0

0

1

5

3

1

7

1

1

0

0

3

65

Януари юни
2015 г.

159

38

9

13

8

11

0

2

7

19

7

5

42

17

8

0

0

11

356*

юли декември
2014 г.

283

42

15

12

3

11

0

4

10

33

24

3

7

27

18

4

1

4

481

2014

477

54

25

20

8

21

1

10

18

53

12

9

57

40

9

4

10

57

885

2013

301

32

19

13

12

21

5

6

21

34

5

17

67

28

19

3

8

66

677

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
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Източник: Държавен вестник
* Наименованията на министерствата са променени в съответствие с актуалната структура на Министерския съвет.
* На 29 май 2013 г. е създадено Министерство на инвестиционното проектиране. Преди това в същата колона е отразена нормотворческата дейност на министъра по управление на средствата от ЕС.
* Подзаконовите актове, издадени от министъра на икономиката, министъра на енергетиката и министъра на туризма са включени
в една и съща колона, тъй като до 7 ноември 2014 г. управлението на тези системи се осъществява от един министър.
*Общият брой на подзаконовите актове, отразен в таблицата, е по-голям, тъй като има подзаконови актове, които са издадени
съвместно от двама или повече министри.

И през настоящия период най-голяма нормотворческа активност е проявил Министерският съвет, който е приел 159 акта. Все пак те са значително по-малко от приетите през второто шестмесечие на 2014 г. (293
акта). Подобно на законодателната дейност, която се интензифицира
през второто полугодие, с наближаването на края на бюджетната година закономерно нараства и броят на подзаконовите актове, приети
от Министерския съвет, главно поради големия брой постановления
за предоставяне на допълнителни трансфери към различните бюджети
или за извършване на компенсирани промени в тях. Това наблюдение
е валидно за всички изследвани 6-месечни периоди – например за
2014 г. през първото полугодие са издадени/приети 194 подзаконови
нормативни акта, а през второто – 481.
При останалите органи с нормотворческа компетентност броят на издадените актове или също отчита намаление, или той е съизмерим с
този през предходния анализиран период. Изключение прави министърът на земеделието и храните, който през периода януари – юни
2015 г. е издал 42 подзаконови нормативни акта или шест пъти повече
в сравнение с предходния период.
Броят на новоиздадените подзаконови нормативни актове отново е
разпределен относително равномерно през шестмесечието. Най-малко подзаконови нормативни актове са приети/издадени през м. януари, а най-много – през м. май и юни.
Данните за разпределението на приетите/издадени през периода подзаконови актове в категориите изменителни и нови (табл. 10) показват,
че от общо 335 акта, приети през първата половина на 2015 г., 96
или 29 % са нови актове, т.е. актове, уреждащи за първи път дадена
материя (незаместващи съществуващ акт). По този показател се на-
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блюдава съществено намаление спрямо предходния период, когато 43
% от подзаконовите нормативни актове са изцяло нови, т.е. създаващи
правна регламентация, несъществувала до този момент. За по-голямата част от останалите изследвани периоди броят на новите актове варира между 20 % и 30 % от общия брой. Останалите 239 акта (от 335),
приети през изследвания период, са изменителни – актове, променящи съществуваща до момента уредба (изменящи или заместващи съществуващ акт в зависимост от броя и естеството на измененията).
Таблица 10

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (ЯНУАРИ - ЮНИ 2015 Г.)
Общо
Изменителни С акт за
(изменящи изм. и доп.
съществуваща
С нов акт
уредба)
Нови
(създаващи
за първи път
уредба)

С нов акт

Януари Февруари

Март

Април

Май

Юни

199

29

32

34

31

36

37

40

5

14

5

4

8

4

96

6

18

16

23

14

19

Източник: Държавен вестник

През изследвания 6-месечен период Върховният административен съд
е отменил/обявил за нищожни 9 акта или с 3 повече спрямо предходното шестмесечие (табл. 11). Броят на жалбите от страна на заинтересовани граждани и организации срещу подзаконови нормативни актове също е по-малък от този през предходното шестмесечие – 21 жалби
през настоящия и 26 жалби през предходния период.
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Таблица 11

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (НА) ПО ОРГАН НА ИЗДАВАНЕ
Година

Общо

НА на МС

януари - юни 2015 г.
юли - декември 2014 г.
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Общо

9
6
15
9
9
5
7
10
9
3
67

3
2
3
2
2
1
1
4
6
0
19

НА на
министри
6
3
10
6
5
4
4
1
2
2
34

НА на други
органи
1
2
1
2
0
2
5
2
1
15

Жалби срещу
подзаконови НА
21
26
47
46
48
40
38
45
*
*
264

Източник: Държавен вестник
* Липсват данни.

Един от отменените актове е в областта на трудовото право и общественото осигуряване (определянето на размера на минималната работна
заплата за 2015 г.), 3 – в областта на правосъдието и вътрешния ред
(подбор, квалификация и контрол върху синдиците; конкурси за частни
съдебни изпълнители; издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване), 1 – в
областта на животновъдството (изисквания към млечните продукти), 1
в областта на образованието (оценяване и одобряване на учебници),
2 – в областта на социалната политика (месечна добавка за диетично
хранене и лекарствени продукти на лица с увреждания; семейни помощи за деца) и 1 – в областта на здравеопазването (общи медицински
стандарти по хирургия) (фиг. 4).
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Фигура 4

Незаконосъобразни нормативни актове по материя
(2007 - юни 2015 г.)
19

Правосъдие и вътрешни работи

17

Здравеопазване
Трудово право и обществено осигуряване

12

Други

12

Земеделие, животновъдство,
ветеринарномедицинска дейност

8
4

Териториално устройство, етажна собственост
Социална политика

2

Образование

2

Източник: Държавен вестник

По-важни изводи и препоръки:
И през настоящия анализиран период се потвърждат изводите за интензивната нормотворческа активност на органите на изпълнителната власт. Причините за това биха
могли да се търсят поне в две посоки. От една страна, това се дължи на създаването
със закон на твърде много основания за приемане на различни по вид подзаконови
нормативни актове, водещо до раздробяване на нормативната материя. От друга
страна, не може да не се изтъкне и склонността на законодателя без основание да
оставя широк кръг обществени отношения, поддаващи се на трайна уредба, да бъдат
уреждани на подзаконово ниво, поради което, видно от данните за броя на изменителните актове, те са подложени на чести нормотворчески „екперименти“.
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v. тълкувателни актове
на върховните съдилища

П

рез периода януари – юни 2015 г. върховните съдилища са постановили общо 13 тълкувателни акта (табл. 12) или точно, колкото и в предходния период. 9 от тълкувателните решения са на
Върховния касационен съд (ВКС), а 1 е на Върховния административен съд (ВАС). Към тях се добавят двете тълкувателни постановления,
приети съвместно от общите събрания на съдиите от ВКС и ВАС. Запазва се положителната тенденция след 2012 г. на висока активност в
тълкувателната дейност на върховните съдебни инстанции, като отново
доминиращ при упражняване на това си правомощие е ВКС (фиг. 5).
Следва да се обърне специално внимание на двете тълкувателни пос
тановления, които общите събрания на ВКС и ВАС приемат през изминалия период. Въпреки трудностите, свързани дори със събранието
на толкова много съдии от двете върховни съдилища заедно и на едно
място, ВАС и ВКС приемат две общи тълкувателни постановления през
периода (като до момента никога не са приемали нито едно подобно
постановление).

Таблица 12

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

януари
- юни
2015 г.

ВКС

6

4

2

0

8

10

7

21

19

19

10

ВАС

0

1

6

7

4

7

5

2

3

3

3

Общо

6

5

8

7

12

17

12

23

22

22

13

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg
* Двете съвместни тълкувателни постановления са отчетени с единица в данните за всяко от върховните съдилища.
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Фигура 5

Тълкувателни актове на върховните съдилища
(2005 - 2015 г.)
25

20

15

10

5

0
2005

2007

2009

2011

2013

януари-юни 2015 г.

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

От органите, оправомощени да правят искания за постановяване на
тълкувателни решения, през първото шестмесечие на 2015 г. най-активен е бил председателят на ВКС, като е направил 6 от всички искания.
Следва да се отбележи, че на 10 февруари 2015 г. встъпи в длъжност
новият председател на ВКС. Положително обстоятелство е, че до този
момент той запазва традицията председателят на ВКС да е много активен в исканията за постановяване на тълкувателни актове. 3 искания е
направил главният прокурор и 2 – омбудсманът, докато председателят
на ВАС и председателят на Висшия адвокатски съвет са направили по
едно искане, прието за тълкуване (табл. 13). При събиране на данните
от два последователни 6-месечни периода отново се вижда, че председателят на ВКС безусловно най-често упражнява това си правомощие.
През предходното шестмесечие той е направил 9 искания или общо 15
искания за последните две шестмесечия. По четири искания за двата
изследвани периода са направили омбудсманът и главният прокурор и
2 – председателят на Висшия адвокатски съвет.
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Таблица 13

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛАЩА ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

януари
- юни
2015 г.

Председател на
ВКС

5

4

0

0

3

5

5

19

19

13

6

Председател на
ВАС

0

1

5

4

3

2

2

1

0

0

1

Главен прокурор

0

0

1,5

3

4

5

4

1

2

3

3

Министър на
правосъдието

1

0

1,5

0

1

2

0

1

0

1

0

Председател на
ВАдв.С

0

0

0

0

1

2

0

0

0

1

1

Омбудсман

0

0

0

0

0

1

0

1

1

4

2

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 основание 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.

В тематично отношение въпросите, по които са постановени тълкувателни решения, са свързани с приложението на разпоредби от следните нормативни актове:
Закона за административните нарушения и наказания – относно
сроковете по чл. 34 от ЗАНН, които са дефинирани като давностни и
приложението в административнонаказателното производство на правилата в Наказателния кодекс за погасяването на наказателното преследване по давност;
Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във
връзка с други нормативни актове – относно компетентността на различните видове съдилища по отношение на делата по искове за вреди
от незаконосъобразни действия на лица, за чиито актове отговорността се урежда във връзка със ЗОДОВ;
Закона за отговорността на държавата и общините за вреди – относно обстоятелството, че съдът е легитимиран да представлява държава-
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та по искове за обезщетение за вреди по чл. 2 от ЗОДОВ единствено
в случаите по ал. 1, т. 4 и т. 5 за прилагане от съда на задължително
настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те
бъдат отменени поради липса на законно основание и за прилагане от
съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено
като незаконосъобразно.
Закона за българската народна банка във връзка с други нормативни актове – относно невъзможността да се присъди левовата равностойност на сума, уговорена в чуждестранна валута, освен в изрично
предвидените от закона случаи;
Гражданския процесуален кодекс – относно множество въпроси на
изпълнителното производство;
Кодекса на труда – относно обстоятелството, че чл. 328, ал. 1, т. 10а
от Кодекса на труда не намира приложение в случаите, когато работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за
осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до
възстановяването му на работа;
Кодекса на труда – относно давностния срок за предявяване на иска
за възстановяване на предишната работа с правно основание чл. 344,
ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Той следва да е двумесечен по чл. 358,
ал. 1, т. 2 пр. посл. от Кодекса на труда;
Наказателно-процесуалния кодекс – относно специфики при прилагането на правилата за съкратено съдебно следствие;
Наказателния кодекс – относно някои особености на престъплението
по чл. 242, ал. 1 от Наказателния кодекс;
Закона за мерките срещу изпирането на пари – относно процедурата
по обжалване на обезпечителни мерки – запор и възбрана – по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
Административнопроцесуалния кодекс – относно прилагането на чл. 129,
ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс – съдът следва да спре производството само в случаите, при които пред по-горестоящия административен орган е оспорена целесъобразността на обжалвания и пред съда административен акт, без да е необходимо жалбоподателят да е същият;

56

Административнопроцесуалния кодекс – относно приложимостта
на чл. 140, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс при избор
на ред за оспорване, когато в индивидуалния административен акт е
посочена само възможността за оспорването му по административен
ред; и
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – относно отделни въп
роси на производства по ревизия.

По-важни изводи и препоръки:
1. Еднообразното прилагане на закона е едно от условията за добре функционираща съдебна система. Поради това усилията на върховните съдилища за установяване на правилна и безпротиворечива съдебна практика, които намират израз
в тълкувателната им дейност, особено активна през последните години, заслужават положителна оценка. Върховният касационен съд безспорно е водещ в това
отношение.
2. Особен интерес представляват двете тълкувателни постановления на общите
събрания на съдиите на ВКС и ВАС. Възраждането на тази позабравена практика
заслужава подкрепа. Тя би трябвало да се използва по-активно с оглед уеднаквяване на практиката и избягване на спорове на компетентност.
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vі. хармонизация
на българското право
с правото на ЕС

П

рез периода януари – юни 2015 г. българският законодател е
транспонирал със закон 10 директиви или 3 пъти повече в сравнение с периода юли – декември 2014 г., когато са транспонирани изискванията на 4 директиви (табл. 14). Общият брой на хармонизационните закони (тези, които транспонират директиви или уреждат
прилагането на регламенти и други актове с директен ефект) през разглежданото шестмесечие също е значително по-голям в сравнение с
предходните 6 месеца – 18 закона през периода януари – юни 2015 г.
и едва 4 през периода юли – декември 2014 г. От тези 18 закона 8
транспонират директиви. В процентно отношения спрямо общия брой
на обнародваните през периода закони (нови и ЗИД) хармонизационните закони са 44 %, което е над два пъти повече в сравнение с данните за предходното шестмесечие (19 %). В сравнение със същия период
през 2014 г. обаче броят на транспонираните директиви е с 5 по-малко. Като цяло тенденцията за намаляване на броя на транспонираните
директиви се запазва – 57 директиви през 2010 г., по 32 директиви
през 2011 и 2012 г., 19 директиви през 2013 г. и 21 директиви през
2014 г.
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Таблица 14

ХАРМОНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРАВЕН РЕД С ПРАВОТО НА ЕС
Период
януари - юни
2015 г.
юли - декември
2014 г.

Бр. закони,
Бр.
Бр. официални
Бр.
които
уведомителни мотивирани
траспонирани
транспонират
писма от ЕК становища
директиви
директивите

Бр. дела
пред СЕС

Бр.
прекратени
процедури

10

8

10

6

1

18

4

3

12

11

0

26

2014

21

12

34

11

2

34

2013

19

11

18

7

3

23

2012

32

21

27

14

3

34

2011

32

20

41

7

0

31

2010

57

24

1

10

0

41

Източник: Сиела; www.ec.europa.eu/legislation/
*Данните за броя дела пред СЕС са актуални към ОВ С 301/12.09.2015 г.

През разглеждания период Европейската комисия (ЕК) е започнала 10
нови процедури срещу България за нарушение на правото на ЕС или с
2 по-малко от периода юли – декември 2014 г. и над два пъти по-малко
от същия период през 2014 г. Подобно на броя на официалните уведомителни писма през настоящия период при мотивираните становища
също се наблюдава значително намаление – докато през предходното
шестмесечие 11 процедури са преминали в тази фаза на разглеждане
от ЕК, през първата половина на 2015 г. мотивираните становища са
почти два пъти по- малко (6).
През периода януари – юни 2015 г. ЕК е приела 1 ново решение за
сезиране на Съда на Европейския съюз (СЕС). Както през второто
шестмесечие на 2014 г., и през изследвания период няма новообразувани дела за нарушаване на задълженията на държава членка. По
едно от висящите дела срещу България СЕС се е произнесъл с решение – става въпрос за дело С-376/13, образувано по повод иска на ЕК
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относно действия на България, свързани с въвеждане на ограничения
и неравно третиране на участниците на радио- и телевизионния пазар
и представляващи нарушение на Директива 2002/77/ЕО („Директива
относно конкуренцията”), Директива 2002/20/ЕО („Директива относно разрешението”) и Директива 2002/21/ЕО („Рамкова директива”).
Останалите 2 дела пред СЕС срещу България към края на разглеждания
продължават да са висящи. Това са:
• Дело С-141/14, свързано с одобряването на инвестиционни проекти
в защитена зона „Калиакра” без необходимите оценки на въздействието, което представлява нарушение на директиви на ЕС в областта на
околната среда. По делото е приложено заключението на генералния
адвокат, според което България не е изпълнила задълженията си на
държава членка и е допуснала нарушение на правото на ЕС. Препоръката е за частично уважаване на иска на ЕК.
• Дело C-145/14, образувано по повод продължаващото функциониране на депа за отпадъци, които не отговарят на европейските изисквания. През юли 2015 г. (извън настоящия анализиран период) СЕС
междувременно се произнесе с решение по това дело, като уважи частично иска на ЕК и остави в тежест на България направените от нея
разноски (повече за това решение вж. в следващия брой на Юридически барометър).
Остават валидни изводите, че България продължава да е сред малкото
държави членки, при които процедурите за нарушение на задълженията,
произтичащи от членството, рядко достигат до съдебната фаза (табл. 15).
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Таблица 15

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

юли декември
2014 г.

януари юни
2015 г.

юли декември
2014 г.

януари юни
2015 г.

юли декември
2014 г.

януари юни
2015 г.

юли декември
2014 г.

януари юни
2015 г.

юли декември
2014 г.

януари юни
2015 г.

България

12

10

11

6

0

1

0

0

0

1

Румъния

10

19

11

4

1

3

0

1

0

0

Чехия

11

10

2

8

1

0

1

0

0

0

Унгария

21

26

5

3

0

2

0

0

0

0

Германия

28

29

8

5

2

5

1

0

4

3

Франция

20

22

5

7

3

1

1

1

1

2

Австрия

17

13

4

6

3

1

1

1

0

0

Нидерландия

5

15

4

2

2

0

0

1

1

0

Италия

19

30

13

9

1

2

1

0

2

0

Гърция

40

26

9

5

4

4

1

2

4

1

Испания

27

39

6

12

6

0

2

2

3

1

Хърватска

9

17

0

1

0

0

0

0

0

0

Източник: www.ec.europa.eu/legislation/; Официален вестник на ЕС
* Данните са актуални към ОВ С 45/15.02.2015 г.

„Отличникът“ сред държавите членки, извън по-новите членове на ЕС,
е Нидерландия. Най-много решения по дела за нарушения на правото на ЕС през изследваните пет години са постановени срещу Италия
(32) и Франция (26). Италия е и страната, срещу ЕК открива най-много
процедури за нарушение на правото на Съюза (293 от 2010 до юни
2015 г.) – близо два пъти повече в сравнение с останалите изследвани
държави. Гърция и Испания обаче определено имат шанса да оспорят
„лидерството“ на Италия. През периода януари – юни 2015 г. Гърция
е получила 26 официални уведомителни писма и 5 мотивирани становища, а в 4 случая ЕК е решила да сезира СЕС. Към Испания са
отправени 39 официални уведомителни писма и 12 мотивирани становища, но няма открита процедура за сезиране на СЕС. Германия също
е получила голям брой официални уведомителни писма – 29. По 5 са
мотивираните становища и решенията на ЕК за сезиране на СЕС.
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През разглеждания период България е отправила 2 преюдициални запитвания до СЕС (фиг. 6) или с едно по-малко спрямо преюдициалните запитвания, отправени през предходния период (юли – декември 2014 г.).
Фигура 6

Преюдициални запитвания (януари - юни 2015 г.)
Решения по преюдициални запитвания

Преюдициални запитвания
Германия

26

Италия

16

4

Нидерлания

18
12
12

Франция

5

Австрия
Испания
Чехия
България

12

5

0
1
1

10

2

Румъния

9

6
7
7

Унгария
Хърватска 0

0

Гърция

2
2

Източник: Официален вестник на ЕС
*Данните са актуални към ОВ С 301/12.09.2015 г.
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22

38

Запазва се тенденцията на трайно намаляване на активността на българските правораздавателни юрисдикции по отношение на отправяне
на искания до СЕС за тълкуване на договорите и вторичното законодателство на ЕС. От началото на 2010 г. досега (единадесет изследвани
6-месечни периоди) България е отправила общо 57 преюдициални запитвания. Броят на решенията по преюдициални запитвания също е
по-малък в сравнение с предходното шестмесечие – само 1 през периода януари – юни 2015 г. спрямо 3 за периода юли – декември 2014 г.
В предметно отношение едното преюдициално запитване през изследвания период засяга финансовоправни въпроси, а второто е свързано
със семейноправни отношения. Двете преюдициални запитвания са
направени съответно от Административен съд – София-град, който е
традиционно сред по-активните административни съдилища по отношение на използването на тази възможност в рамките на висящите
пред него спорове, и от Върховния касационен съд. Решението на СЕС
е по преюдициално запитване на Върховния административен съд.
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По-важни изводи и препоръки:
1. През анализирания период се наблюдава известно увеличение на законите,
измененията и допълненията в които са свързани с изпълнение на задължения,
произтичащи от членството в ЕС. Следва да се обърне внимание обаче, че нерядко
тези промени се случват или едва след като срещу България е започнала наказателна процедура от ЕК, или с такова закъснение, че се налага измененията и
допълненията да влизат в сила с обратна сила или да бъдат приети под натиска на
приближаващия краен срок без възможност за по-сериозно обсъждане.
2. Напълно се потвърждават изводите, че в рамките на ЕС има две основни групи
държави, които по-стриктно спазват задълженията си като държави членки (имат
по-малко на брой открити производства за нарушение на правото на ЕС – както
пред ЕК, така и дела, стигнали до СЕС). От една страна, това са по-новите държави
членки, сред които и България, при които членството е резултат от продължителни
преговори и строг мониторинг. А от друга страна, това са страни като Нидерландия,
които имат ниски нива на корупцията и различно отношение към правния ред. На
другия полюс са държави като Италия, Испания и Гърция, които по-системно допускат нарушения на правото на ЕС.
3. След първоначалното активизиране на българските правораздавателни институции относно отправянето на запитвания за тълкуване на правото на ЕС, през последните два периода започва да се очертава тенденция на намаление на броя
на преюдициалните запитвания. Причините за разколебаване на инициативата на
съдилищата да търсят в хода на разглеждане на висящите пред тях правни спорове
становището на СЕС относно съдържанието и смисъла на правото на ЕС биха могли
да бъдат различни. Ако тази тенденция се запази, този въпрос заслужава да бъде
по-подробно анализиран.
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VII. Състояние
на основните права
в практиката на ЕСПЧ

П

рез периода януари – юни 2015 г. Европейският съд по правата
на човека (ЕСПЧ) е постановил 21 решения по същество по дела
срещу България (табл. 16) или три пъти повече спрямо предходното шестмесечие (7 решения) и почти два пъти повече спрямо периода януари – юни 2014 г. (11 решения).

Таблица 16

ЕСПЧ – РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО
Година
януари - юни
2015 г.
юли - декември
2014 г.
2014

БЪЛГАРИЯ

РУМЪНИЯ

ФИНЛАНДИЯ

УНГАРИЯ

ГЕРМАНИЯ

ИСПАНИЯ

21

49

5

4

5

3

7

31

2

9

5

3

18

86

12

40

13

6

2013

26

88

3

42

6

12

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

Източник: www.echr.coe.int
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Увеличаване на броя на решенията по същество през настоящия анализиран период се наблюдава и при Румъния и Финландия. По-съществено е увеличението при Румъния, срещу която има 49 решения, а през
предходния период – 31 решения. Броят на решенията срещу Испания и Германия е еднакъв с установения през периода юли-декември
2014 г. Намаляващата тенденция се запазва само при Унгария, срещу
която през първото шестмесечие на 2015 г. са постановени 4 решения,
докато през периода юли – декември 2014 г. решенията са 9.
Интерес през настоящия период представлява очакваното трето пилотно решение срещу България по делото „Нешков и други срещу България“. Делото е образувано по шест жалби срещу Република България
с твърдения за нечовешки и унизителни условия в местата за лишаване от свобода (нарушение на чл. 3 от Конвенцията) и за отсъствие на
ефективни вътрешни правни средства за защита срещу тях (нарушение на чл. 13 от Конвенцията). Според Съда това са само малка част от
висящите пред него и „на пръв поглед основателни“1 жалби, свързани
с лошите условия в пенитенциарните заведения, което в съчетание с
други обстоятелства (наличието на структурен проблем, водещ до множество повтарящи се нарушения и многогодишно отлагане на намирането на решение на този проблем) налага приемането на пилотното
решение. Според ЕСПЧ чл. 3 от Конвенцията забранява по абсолютен
начин изтезанията или нечовешкото или унизително отношение или наказание независимо от обстоятелствата и поведението на жертвата, а
националните властите трябва да гарантират, че „изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ или на друг вид мярка за задържане
не подлага човека на стрес или трудности с интензитет, надвишаващ
неизбежната степен на страдание, присъща на задържането“2.
В решението си Съдът посочва критериите, въз основа на които се прави оценката дали е налице нарушение на чл. 3 от Конвенцията. Това
са: 1) по отношение на липсата на лично пространство – има ли всяко задържано лице индивидуално място за спане, разполага ли всяко

1
Повече за пилотното решение по делото „Нешкови други срещу България“ вж. http://hudoc.echr.coe.int/eng#
{"languageisocode":["ENG"],"respondent":["BGR"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"kpda
te":["2015-01-01T00:00:00.0Z","2015-06-30T00:00:00.0Z"],"itemid":["001-150771"]}
2
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Пак там.

лице с най-малко три квадратни метра жилищна площ, осигуряват ли
размерите на килията възможност на задържаните лица да се движат
свободно между мебелите (липсата на някои от тези елементи сама
по себе си поражда сериозно предположение, че условията на задържане са в нарушение на принципа на Конвенцията); 2) по отношение
на други аспекти на физическото състояние на задържане – достъп до
упражнения на открито, естествена светлина или въздух, наличие на
вентилация, адекватност на отоплението, възможност за използване
на тоалетната в уединение и съответствие с основни санитарни и хигиенни изисквания.
ЕСПЧ смята, че за да се справи със структурния проблем, България
неизбежно трябва да реши два въпроса. Първият засяга пренаселеността в местата за лишаване от свобода, а вторият се отнася до материалните условия и хигиената. Съдът не налага предприемането на
конкретни мерки, но дава общи насоки, от които държавата би могла
да се ръководи при формулиране на такива политики и мерки. Това
според ЕСПЧ могат да бъдат изграждането на нови места за лишаване
от свобода, по-добро разпределение на лишените от свобода в съществуващите пенитенциарни заведения, както и намаляване на броя на
лицата, изтърпяващи присъди с лишаване от свобода. Съдът изрично
подчертава, че ако държавата не е в състояние да гарантира, че условията в затворите са в съответствие с изискванията на чл. 3 от Конвенцията, тя трябва или да се откаже от строгата си наказателна политика,
или да въведе система за алтернативни средства за наказване. По повод аргументите, че справянето с проблемите изисква значителни финансови ресурси, в решението се отбелязва, че „липсата на ресурси не
може по принцип да оправдае условия на задържане, които са толкова
лоши, че съставляват третиране в нарушение на чл. 3 от Конвенцията,
и е задължение на договарящите държави да организират своите пенитенциарни системи по начин, който гарантира спазването на тази
разпоредба, независимо от финансовите и логистични трудности“.
Другият кръг въпроси, по който се произнася ЕСПЧ, е свързан със създаването на ефективен национален механизъм за защита. Според
Съда „превантивната мярка за защита трябва…преди всичко да може
да осигурява бърза защита. Най-добрият начин за въвеждане на това
средство за защита би било създаването на специален орган за надзор
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над поправителните заведения. Разглеждането на жалбите на лишените от свобода от специален орган обикновено произвежда по-бързи
резултати, отколкото справянето с тях в обикновени съдебни производства.“ Този специализиран орган „трябва да има правото да следи за
нарушения на правата на лишените от свобода, да бъде независим от
органите, които отговарят за пенитенциарната система, да има правомощията и задължението да разследва жалби с участието на жалбоподателя, както и да може да взема обвързващи и приложими решения,
присъждащи съответните компенсации“.
В заключителната част на решението се посочва, че България разполага с 18 месеца, считано от датата, на която решението стане окончателно, да предвиди на национално ниво комбинация от ефективни
вътрешноправни средства за защита по отношение на условията на задържане, като разработи както превантивно средство за защита, така
и средство с компенсаторен характер, които са съобразени напълно с
изискванията, посочени в решението.
Що се отнася до прилагането на националния механизъм за обезщетяване на пострадалите в случаите на бавно правораздаване (Глава
трета „а” от Закона за съдебната власт), по данни на Инспектората към
ВСС3 през периода януари – юни 2015 г. в Инспектората са постъпили общо 227 заявления, от които 131 са по граждански, търговски и
административни дела и 96 са по наказателни дела. За същия период са изготвени 298 констативни протокола и становища, които са изпратени на министъра на правосъдието. При извършената проверка е
установено, че 160 от заявленията са основателни – от тях 106 са по
граждански, търговски и административни дела и 54 са по наказателни
дела. За изследвания 6-месечен период Министерството на правосъдието е отправило предложение за сключване на споразумение по 172
заявления. Сключените споразумения са 153, като общата изплатена
сума за обезщетения е 458 494 лв. Данните за анализирания период
потвърждават констатациите на Инспектората към ВСС за основните
причини за нарушаване на правото на разглеждане и решаване на
делото в разумен срок, а именно:

3
Данните са от тримесечните отчети на Инспектората към ВСС относно прилагането на Глава Трета „а” от
Закона за съдебната власт.
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лошо администриране на делата и несвоевременно обработване на
документите от съдията докладчик;
неспазване на процесуалните срокове за постановяване на съдебните актове;
недостатъчно добра организация на съдебните процеси;
недостатъчно прилагане на предвидените от закона способи за дисциплиниране на участниците в процеса;
непознаване от страна на магистратите на ЕКПЧОС, както и на съдебната практика на ЕСПЧ;
неправилно прилагане на материалния и процесуалния закон от съда,
което е довело до неколкократна отмяна на постановените по конкретни дела решения от страна на по-горните инстанции;
недостатъчно ефективен надзор на прокурорите над разследващите
органи и безкритично удължаване на сроковете за разследване, без
да се съобразяват с повтарянето на едни и същи формални причини.
Въпреки същественото увеличение на броя на решенията срещу България, постановени през анализирания период, данните за висящите
жалби пред различните състави на Съда показват, че България все пак
не е сред държавите, срещу които се образуват най-много дела за нарушения на Конвенцията (фиг. 7). Най-много жалби, разпределени на
различни състави, има срещу Украйна, Италия, Русия и Турция. Пет от
държавите в първата десетица са държави членки на ЕС.
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Фигура 7

Висящи ЖАЛБИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ НА РАЗЛИЧНИ СЪСТАВИ
към 31.08.2015 г.

Азербайджан - 1500
2.2%

Останалите 37 държави
12250
17.7%

Украина
14400
20.8%

Словения - 1650
2.4%
Полша - 2100
3.0%

Русия
9800
14.1%

Грузия - 2250
3.2%
Унгария- 3450
5.0%

Италия
8900
12.8%

Румъния - 3750
5.4%

Източник: http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_pending_2014_ENG.pdf
* Данните са отчетени към 31 август 2015 г.
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Турция
9250
13.3%

По-важни изводи и препоръки:
Лошите условия в местата за лишаване от свобода и отсъствието на адекватни
действия от страна държавата доведе до поредното пилотно решение срещу България, този път за нарушаване на принципа за недопускане на изтезания и на нечовешко или унизително отношение или наказание. Отлаганите с години политики
и мерки сега трябва да бъдат приложени за година и половина. Дали в рамките на
този срок биха могли да се направят стъпки за намиране на трайно решение на
структурните проблеми, свързани с лошите условия в местата за лишаване от свобода, зависи изцяло от волята на българската държава. ЕСПЧ обаче дава ясен знак,
че аргументи, свързани липсата на финансов ресурс, няма да могат да оправдаят
отсъствието на видими резултати в тази област. Намирането на решение минава
и през разговора за разработване на нова наказателна политика и за промени в
системата на наказанията.
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VIII. Тема на броя:
Конституционните промени
и реформата в съдебната система
I.ВЪВЕДЕНИЕ

К

онституцията е не само актът, който стои най-високо в йерархията на нормативните актове. Тя е един от символите на съвременната държава. Конституцията е фундаментът, върху който се
изгражда държавността, и границата на валидност на вътрешния нормативен ред. Освен всичко друго Конституцията определя към кой
ценностен модел се приобщава обществото.
Затова към промените в Конституцията следва да се подхожда със
засилено внимание и отговорност. Това в никаква степен не означава, че тя е неприкосновена от всякаква законодателна намеса и
че следва да остане статична и нечувствителна към развитието на
обществото.
Темата за поредната пета промяна на Конституцията на Република
България е с претенцията да застане във фокуса на политическия
дебат в контекста на продължаващата дискусия върху идеите за реформа на съдебната система. През последните години включването
на аргументи за необходимостта от конституционни изменения и допълнения неизменно съпътства всеки разговор за проблемите на съдебната власт и възможностите за тяхното решаване. Този път също
не направи изключение. За едни измененията в Конституцията са
начинът идеите за реформа да получат своето ефективно и завършено проявление. Други привиждат в отварянето на конституционната
тема опит за имитиране на реформа.
Юридически барометър е изследване на състоянието и развитието
на правния ред и затова промените в нормите от най-висшия нормативен ред не могат да останат извън неговия анализ. Наред с това,
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отделни акценти от реформата в съдебната система нееднократно са
били обект на коментар в рамките на изследването – въпроси като
управлението на съдебната система (промените в структурата на Висшия съдебен съвет са основен акцент на актуалните предложения за
промени в Конституцията и са определяни от някои като ключови за
съдебната реформа), противодействието на корупцията в съдебната
власт и органите на МВР, както и необходимостта от нова наказателна
политика представляват особен интерес за Юридически барометър.
Целта на настоящото изследване е да обогати дискусията върху идеите за реформа в съдебната система, като предложи външен, а защо
не и алтернативен поглед върху предлаганите изменения и допълнения в Конституцията на Република България. Изследването полемизира с част от публично изложените тези и подлага на дебат някои
по-спорни твърдения. Същевременно верен на своя дух Юридически
барометър се опитва да избяга от заемането на крайни или емоционално претоварени позиции.

II. КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ В КОНТЕКСТА НА РЕФОРМАТА
НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
Конституцията на Република България (КРБ) от 1991 г. урежда реда
за своята промяна в самостоятелна глава (глава девета). Съгласно
чл. 153 от КРБ правомощието да изменя и допълва Конституцията
принадлежи на Народното събрание с изключение на изчерпателно
уредените разпоредби, чието изменение и допълнение е възложено като компетентност на Великото народно събрание. Само Велико
народно събрание може да приеме нова Конституция, да решава
въпроса за изменение на територията на Република България и да
ратифицира международни договори, предвиждащи такива изменения, да прави промени във формата на държавно устройство и на
формата на държавно управление, да изменя чл. 5, ал. 2 и 4 и чл. 57,
ал. 1 и 3 от Конституцията, както и да внася изменения и допълнения
в самата глава девета от Конституцията. Всички останали конституционни разпоредби се изменят и допълват от Обикновено народно
събрание. Но тъй като става въпрос за норми от най-висок нормати-
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вен ред, КРБ урежда по-тежка законодателна процедура като вътрешен защитен механизъм срещу конюнктурни законодателни вмешателства на различните парламентарни мнозинства. От една страна,
за разлика от обикновената законодателна процедура законодателната инициатива не принадлежи на отделния народен представител,
а на една четвърт от народните представители (60) и на Президента
(Министерският съвет няма законодателна инициатива). На следващо място, законопроектът за изменение и допълнение се разглежда
и гласува в срокове и по ред, които се различават от предвидените
за останалите закони (проектът се разглежда от Народното събрание
не по-рано от един месец и не по-късно от три месеца след постъпването му и се гласува на три четения в три различни дни). Не
на последно място, законът за изменение и допълнение на Конституцията се приема с квалифицирано мнозинство. КРБ урежда два
възможни пътя на развитие на законодателния процес. Ако проектът
събере гласовете на три четвърти от всички народни представители
при трите гласувания, той се приема по „по-бързата“ законодателна
процедура. Ако обаче той получи по-малко от три четвърти, но не
по-малко от две трети от гласовете на народните представители на
някое от четенията (при разглеждане на законопроекта на второто
четене това важи за всеки от текстовете), Конституцията предвижда
процедурата да се „забави“, за да се даде възможност да се потърси
допълнително съгласие. В този случай предложението се поставя за
ново разглеждане не по-рано от два и не по-късно от пет месеца от
предходното гласуване и тогава за приемането му са достатъчни гласовете на две трети от всички народни представители (чл. 155, ал. 2
от КРБ). Конституционната уредба на реда за изменение и допълнение на Конституцията, особено със съществуването на института на
Великото народно събрание, нарежда действащата Конституция на
Република България сред т.нар. „твърди“ конституции. Изваждането
на ограничен като обхват, но всъщност доста широк кръг разпоредби от компетентността на Народното събрание поставя редица въпроси и води до политически и професионални дебати, които като че
ли намериха най-острото си проявление при промените, свързани
със статута и функционирането на съдебната система. За съжаление
в тези дебати рядко надделяват юридическите аргументи, а както
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ще бъде видяно от следващите части на изследването, често водят
до твърде скромни от гледна точка на своето качество и ефективност законодателни резултати.
Действащата Конституция е претърпяла четири изменения и допълнения досега – през 2003, 2005, 2006 и 2007 г. Три от тези изменения
и допълнения (през 2003, 2006 и 2007 г.) са непосредствено свързани, мотивирани и насочени към реформа на съдебната система.
От мотивите към внесените законопроекти и от дебатите по време
на тяхното обсъждане в Народното събрание се очертават няколко
общи аргумента, които се повтарят като мантра при разглеждането
на всеки от проектите.
На първо място, това е заявката, че без съответната конституционна
промяна съдебната реформа ще бъде незавършена и неефективна.
Следователно тази промяна е абсолютно условие съдебната реформа
да бъде цялостна и ефективна.
На второ място, се прокрадва оправдание, че промяната на Конституцията няма да бъде достатъчна, за да реши по окончателен начин
проблемите на съдебната система. Промяната е първа стъпка в правилната посока и начало на дълъг процес, който започва именно с
тази първа стъпка.
На трето място, също толкова осезаемо се натрапва стремежът за
търсене и позоваване на външен авторитет, който да придаде по-голяма легитимност на предложенията (най-често това са заедно или
поотделно Европейската комисия, Венецианката комисия, GRECO и
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие), както
и заплахата, че ако не бъдат приети съответните изменения и допълнения, това ще се отрази негативно в предстоящите, най-често
скорошни доклади на посочените външни авторитети относно България.
Не на последно място, при обосноваване или оправдаване на предлаганите изменения и допълнения се артикулират и юридически аргументи, свързани с практиката на Конституционния съд и по-специално с Тълкувателно решение № 3/2003 г. по к.д. № 22/2002 г. и
Тълкувателно решение № 8/2005 г. по к.д. № 7/2005 г.
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1. Конституционните промени от 2003 г.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на
Република България (проект № 354-01-76, постъпил на 25.07.2003
г., приет на 24.09.2003 г., обн. ДВ, бр. 85/2003 г.) е внесен с подписите на 103-ма народни представители от 39-тото Народно събрание. В мотивите към законопроекта е посочено, че предложенията
са в продължение и изпълнение на „политическата воля, изразена в Декларацията на политическите сили за основните насоки на
реформа на българската съдебна система, подписана на 2 април
2003 г. и на Решението на Народното събрание от 23 април 2003
г., с което се създава Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България с предмет на дейност – промени, отнасящи се до реформата на съдебната
система и членството на Република България в Европейския съюз
и НАТО, като се опира и на тълкувателно Решение № 3 от 2003 г.
на Конституционния съд“. Посочено е, че „рамката на промените …
представлява важна стъпка към осъществяването на реформата и е
отправен момент към нейното успешно доразвиване, с цел решаване на проблемите в съдебната система в дълбочина“. Освен това се
заявява, че предложените изменения са в синхрон с „препоръките,
дадени по различни поводи и на различни нива от авторитетни международни институции: Редовния доклад на Европейската комисия
за напредъка на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз за 2002 г.; Доклада за България на Групата държави
срещу корупцията (GRECO) от 2002 г.; Доклада за България на Работната група на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР) по въпросите на корупцията от 2003 г.; Меморандума за реформа на съдебната система, изготвен от Венецианската
комисия и др.“
От стенограмите от заседанията на Народното събрание, на които е
обсъден и гласуван законопроектът, ясно се очертава общото съгласие, че „предлаганите промени са първа стъпка към разрешаване
на проблемите в съдебната власт. Те са началото на процес, който
изисква последователност, воля и активни действия както от страна
на политическите сили, така и от различните звена в самата съдебна
система… предвидените в законопроекта промени няма да доведат
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реформата докрай и няма да дадат окончателно решение на проблемите в съдебната власт, но представляват едно важно отправно начало в тази посока“1.
Предложенията се отнасят до три групи въпроси, свързани със статута
на магистратите и на административните ръководители в съдебната
власт – несменяемост, имунитет и мандатност.
Предвидено е, че магистратите стават несменяеми с решение на
Висшия съдебен съвет с навършване на петгодишен стаж като съдия,
прокурор или следовател и след атестиране. Уредени са две нови основания за освобождаване от длъжност, а именно навършването на
65 години (важи и за тримата големи, ако навършат тази възраст по
време на мандата си) и тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват
престижа на съдебната власт.
Създава се самостоятелна конституционна уредба на имунитета на
магистратите, като той се ограничава до функционален. Магистратският имунитет се изразява в наказателна и гражданска неотговорност за служебните действия на магистратите и за постановените от
тях актове освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ
характер, както и в наказателна неприкосновеност (забрана да бъдат
задържани) освен в случаите на тежко престъпление и то с разрешение на Висшия съдебен съвет (разрешение за задържане не се изисква при заварено тежко престъпление).
Предвиден е мандат за заемане на ръководна административна
длъжност в органите на съдебната власт с продължителност 5 години
и с право на повторно назначаване.
Законът за изменение и допълнение на Конституцията на Република
България е приет с внушително мнозинство. На първо четене от гласували 222 народни представители 222 са подкрепили законопроекта.
На последното трето четене в гласуването са участвали 230 народни
представители и всички те са гласували „за“ законопроекта.
1

http://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/1/ID/831
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2. Конституционните промени от 2006 г.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на
Република България (проект № 554-01-98, постъпил на 22.12.2005 г.,
приет на 30.03.2006 г., обн. ДВ, бр. 27/2006 г.) е внесен от 109 народни представители. Целта на законопроекта съгласно представените
мотиви е „да се подобри взаимодействието между органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт с оглед на по-добрата
защита правата на гражданите и на противодействието срещу престъпността и корупцията“. Предложенията засягат няколко групи въпроси:
Конституционна уредба на института на омбудсмана;
Ограничаване на имунитета на народния представител;
Промени, свързани с функционирането на съдебната власт и взаимодействието й с останалите власти, а именно:
- Създаване на ново правомощие на Народното събрание да изслушва
и приема годишните доклади на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор за дейността на съдилищата, прокурорите и следствието;
- Прецизиране на конституционните правомощия на прокуратурата
по отношение на наказателното разследване, както и на функциите
на прокурора като гарант за опазване на законността;
- Уреждане на процедура за освобождаване на председателите на
Върховния касационен съд и на Върховния административен съд,
както и на главния прокурор.
- Опит да се очертаят правомощия на министъра на правосъдието по
отношение на съдебната власт.
Подобно на първите промени в Конституцията при обсъждането на
проекта от Народното събрание отново доминират аргументи за
недостатъчност и незавършеност на реформата и признания за несъвършенствата на проекта, защото „основният закон дава само
конституционната рамка за добро функциониращо правосъдие“2, а
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„промените в Конституцията, колкото и радикални да са, не могат да
постигнат сами по себе си този резултат3“. Но отново промените са
определяни като „първо усилие“, „първа крачка“ към решаване на
очертаните проблеми, като единствено „възможния, реалния модел
за конституционна промяна4“ в рамките на наложените ограничения
от практиката на Конституционния съд. Същевременно уверено се
твърди, че единствено той „може да направи така, че в оценката за
напредъка на страната през пролетта на тази година това да бъде отчетено като нова сериозна стъпка по проблемната Глава 24 “Правосъдие и вътрешни работи”5, т.е да бъде онзи знак, който Европейската
комисия очаква от България, че тя предприема необходимите мерки
в областта на корупцията и организираната престъпност. Почти десет
години по-късно докладите на Европейската комисия все още изтъкват, че България не е направила решителни стъпки в тази област и
виждат основния дефицит на политическа воля именно по отношение
на реформата в съдебната система.
Законът за изменение и допълнение на Конституцията на Република
България е приет окончателно с гласовете на 184 народни представители.
Без да се навлиза в дълбок съдържателен коментар на приетите изменения и допълнения, заслужава да се отбележи и фактът, че след
обнародването на закона Пленумът на Върховния касационен съд
оспори конституционосъобразността на нормите, уреждащи процедурата за освобождаване от президента по предложение на 2/3 от народните представители на председателите на върховните съдилища и
на главния прокурор в случаите на тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и за действия, които накърняват престижа на съдебната власт. С решение № 7 от 2006 г. по
конституционно дело № 6 от 2006 г. обяви за противоконституционна
въпросната норма с аргументите, че тя нарушава установения конституционен модел на разделение и баланс на властите и че не е в
съответствие с принципа на правовата държава. В края на мотивите
Конституционният съд заявява, че „е нужна защита на Конституцията
3
4
5

Пак там.
Пак там.
Пак там.
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от самата Конституция“, поради което оспорената разпоредба трябва
да бъде обявена за противоконституционна.
3. Конституционните промени от 2007 г.
Последният Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (проект № 654-01-129, постъпил на
22.09.2006 г., приет на 02.02.2007 г., обн. ДВ, бр. 12/2007 г.), имащ
отношение към реформата на съдебната система, е приет непосредствено след присъединяването на Република България към Европейския съюз. В мотивите към законопроекта се посочва, че „в стремежа да се отговори на обществените очаквания и на очакванията на
партньорите ни от ЕС бе неизбежно да се потърсят корекции и на
конституционно равнище на уредбата на съдебната власт, запазващи
силна институционална независимост и съществени гаранции за персонална независимост чрез съдържанието на статута на магистратите.“ Целта на промените според вносителите е да се постигне „такова
съотношение между принципите на независимостта и отчетността,
при което независимостта няма да бъде схващана от обществото
като заплаха (поради липсата на отчетност), от една страна, а механизмите за отчетност няма да засегнат сърцевината на правораздавателната дейност (която всъщност брани независимостта) – от друга
страна“. Третата законодателна намеса в конституционната материя,
посветена на съдебната власт, и то само няколко месеца след предходната промяна е обоснована с тезата за продължителния характер на съдебната реформа, изискваща поредица от стъпки, които не
биха могли да бъдат обхванати от един единствен законодателен акт.
Очевидното внушение, което се търси, отново е, че измененията са
поредна стъпка в правилната посока в процеса на реформиране на
съдената система. Не остава незабелязан обаче плахият намек, че
измененията се налагат и за да коригират недостатъците на предходната конституционна промяна, потвърдени в решението на Конституционния съд. При обсъжданията на законопроекта не са рядкост
квалификациите, определящи третата промяна в Конституцията като
„грешка“. Законодателят признава, че „третата поправка на Конституцията ни се оказва недостатъчна за доверието на европартньорите
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в реформата на съдебната власт у нас“, но отново уверено заявява,
че „доверието в българската съдебна система минава през тази четвърта поправка6“.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Конституцията
на Република България всъщност засяга по-широк кръг от въпроси.
Той предвижда отпадане на наборната военна служба и окончателно утвърждава професионализацията на българската армия. Освен
това законопроектът урежда важни правомощия за общинския съвет,
а именно да определя размера на местните данъци, както и вида и
размера на местните такси. Промени се предвиждат и в организацията на дейността на Народното събрание, като отпада изискването за
наличие на кворум през цялото времетраене на заседанията.
Що се отнася до измененията и допълненията в главата, посветена
на съдебната власт, като по-важни трябва да бъдат посочени следните
предложения:
За първи път се уреждат на конституционно ниво правомощията на
Висшия съдебен съвет като орган за управление на съдебната власт
(до този момент уредбата установява само състава, начина на избиране на членовете му и продължителността на техния мандат), както и
основания за предсрочно освобождаване на членовете му.
Премахва се наказателната неприкосновеност на магистратите
(чрез отмяна на чл. 132, ал. 2 – 4 от КРБ) и се запазва единствено наказателната и гражданската неотговорност за служебните им
действия и издаваните от тях актове като гаранция за независимост
на магистратите при формиране на вътрешното им убеждение.
Подчертава се ролята на Висшия съдебен съвет като представляващ
съдебната власт пред другите власти чрез уреждане на правомощието
му да внася в Народното събрание докладите на председателите на
върховните съдилища и на главния прокурор по прилагането на закона
и за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи.
Изцяло нов момент в конституционната материя е създаването на
6
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Инспектората към Висшия съдебен съвет като независим орган за
проверка на дейността на органите на съдебната власт, без да се засяга независимостта на магистратите при осъществяването на техните функции. В мотивите към законопроекта се подчертава, че въпреки пришиването му „към“ Висшия съдебен съвет Инспекторатът не е
елемент от неговата структура, което се подчертава и чрез уредбата
на процедурата за избирането на Главния инспектор и инспекторите
от Народното събрание (на практика главният инспектор и инспекторите се избират от Народното събрание по по-тежка процедура и с
по-голямо мнозинство, отколкото членовете на Висшия съдебен съвет
от парламентарната квота). Според вносителите основна роля на Инспектората е набавянето на информация за осъществяване на дисциплинарните, организационните и кадровите правомощия на Висшия
съдебен съвет и осигуряването на безпристрастен външен поглед
върху функционирането на съдебната власт.
Законът за изменение и допълнение на Конституцията на Република
България е приет със 191 гласа „за“ от 226 гласували народни представители.
III. АКТУАЛНИЯТ ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА
1. Хронология на дебата или как се стигна до финалния проект
Темата за поредното пето изменение и допълнение на Конституцията
на Република България се постави отново на 16 април 2015 г. (символично в Деня на Конституцията), когато представители на правителството обявяват, че съдебната реформа би била половинчата без
промени в Конституцията и дават заявка, че основен акцент в законопроекта ще бъде статутът на Висшия съдебен съвет. На 26 май
2015 г. 132 народни представители внасят в Народното събрание
проект на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на
Република България (№ 554-01-103). В мотивите към законопроекта вносителите заявяват, че „извършените до този момент конституционни промени в устройството и организацията на съдебната власт
са ограничени по своя обхват и не постигат цялостен ефект, така че
независимостта на съда да е гарантирана, а прокуратурата да е ефек-
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тивна и отчетна пред обществото… Въпреки извършените последователни, макар и не цялостни реформи, продължават да съществуват
конституционни дефицити в модела на съдебната власт.“ В синхрон
с мотивите към почти всички предходни изменения и допълнения се
твърди, че „предлаганите конституционни промени са съобразени с
международните и европейските стандарти и препоръки (в частност
на Венецианската комисия на Съвета на Европа, на ЕК по МСП, на
Групата на държавите срещу корупцията ГРЕКО и др.), както и с практиката на Конституционния съд (Решение № 8 от 2005 г.)“.
Внесеният законопроект засяга три основни групи въпроси:
Статута на Висшия съдебен съвет – предлага се: 1) намаляване на
мандата на Висшия съдебен съвет от 5 на 4 години; 2) разделяне на
състава на две колегии – съдийска колегия от 13 членове (председателите на ВКС и ВАС, 6 члена, избрани от общо събрание на съдиите,
и 5 члена, избрани от Народното събрание) и прокурорска колегия от
12 членове (главният прокурор, 4 члена, избрани от общо събрание
на прокурорите, 1 член, избран от общо събрание на следователите, и
6 члена, избрани от Народното събрание), като всяка от колегиите решава окончателно кадровите, организационните и дисциплинарните
въпроси в кръга на своята компетентност; 3) отмяна на задължителното тайно гласуване при осъществяване на кадровите и дисциплинарни правомощия на Висшия съдебен съвет;
Статута и функциите на Инспектората към Висшия съдебен съвет –
конституционно уреждане на изискванията към главния инспектор,
въвеждане на специализация на инспекторите, засилване на правомощията на Инспектората чрез възлагане на функции по извършването на проверки за почтеност и конфликт на интереси на магистратите, проверки на пълнотата и верността на имуществените декларации
и проверки за установяване на прояви, уронващи престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта
на съдиите, прокурорите и следователите.
Кръга на субектите, които могат да сезират Конституционния съд
– към уредените в чл. 150 от КРБ се добавят Висшият адвокатски съвет в случаите, когато със закон се засяга статутът на адвокатурата и
основните права на гражданите, а правото да отправи искане до Кон-
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ституционния съд при установяване на несъответствие на приложим
закон с Конституцията в хода на висящ съдебен процес се предоставя на всеки съд, пред който е висящо делото, а не само на Върховния
касационен и Върховния административен съд. За съжаление вносителите не успяват да направят още една крачка напред, като уредят
правото на индивидуална конституционна жалба.
На 7 юли 2015 г. създадената с решение на Народното събрание Временна комисия не подкрепя на първо гласуване Законопроекта за
изменение и допълнение на Конституцията на Република България,
вх. № 554-01-103 (5 гласа „за“, 6 гласа „против” и 1 глас „въздържал
се”), като по този начин дава сигнал, че намирането на достатъчно
солидно мнозинство, което да застане зад проекта, ще бъде силно
затруднено.
На 24 юли 2015 г. след консултации между парламентарно представените политически партии и коалиции с подписите на 180 народни
представители в Народното събрание е внесен втори Законопроект
за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (№ 554-01-14) – със същите мотиви и цели, но с ограничен обхват на промените.
На 30 юли 2014 г. 144 народни представители отправят искане за
задължително тълкуване на чл. 153 и чл. 158, т. 3 от КРБ относно израза „промени във формата на държавно управление“. В искането
си народните представители поставят на Конституционния съд следните два въпроса: „1) Ще представлява ли промяна във формата на
държавно управление създаването на две колегии на Висшия съдебен съвет – съдийска и прокурорска, като всяка от тях да решава
самостоятелно кадровите и организационните въпроси по своята
професионална насоченост, а Пленумът на ВСС, състоящ се от всички
негови членове, да решава въпросите за избора на председателите
на Върховния касационен съд (ВКС) и на Върховния административен съд (ВАС) и за избора на главния прокурор, да приема проект за
бюджет на съдебната власт и да решава прекратяването на мандата
на членовете на ВСС при условията на чл. 130, ал. 8 от Конституцията;
2) Ще представлява ли промяна във формата на държавно управление създаването в рамките на ВСС на колегия на съдиите, която да се
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състои от председателите на ВКС и на ВАС, от шест членове, избрани
от общо събрание на съдиите, и пет членове, избрани от Народното събрание, както и създаването на колегия на прокурорите, която
да се състои от главния прокурор, от четирима членове, избрани от
общо събрание на прокурорите, един член, избран от общо събрание
на следователите и шест членове, избрани от Народното събрание.“
Искането за задължително тълкуване се мотивира от желанието на
народните представители за прилагане на „конституционосъобразен
подход за бъдещо изменение на Конституцията“, като бъде премахната „всякаква вероятност законопроектът, ако бъде приет, впоследствие да бъде обявен за противоконституционен от Конституционния
съд поради липса на компетентност на обикновено Народно събрание да прави такива конституционни промени.“
На 17 септември 2015 г. с Определение № 3 по конституционно дело
№ 7/2015 Конституционният съд определя като недопустимо искането на народните представители за задължително тълкуване на Конституцията (определението е прието с 10 гласа „за“ и две особени
мнения) със следните аргументи:
Наличието на предходни произнасяния на Конституционния съд по
същия предмет. Става дума за Тълкувателно решение № 3/2003 г. по
к.д. № 22/2002 г. на КС и Тълкувателно решение № 8/2005 г. по к.д.
№ 7/2005 г. на КС, чрез които Конституционният съд вече е упражнил
правомощието си по чл. 149, ал. 1, т. 1 от КРБ, като е дал задължително тълкуване на конституционното понятие „форма на държавно
управление“. Доколкото искането не е обосновано с липсата на задължително тълкуване, а със спорове и неяснота относно прилагането
на даденото задължително тълкуване, Конституционният съд приема,
че в настоящия случай няма правен интерес за ново произнасяне по
същия предмет. В мотивите си Конституционният съд подчертава, че
„предметът на произнасяне може да бъде единствено абстрактно тълкуване на самия основен закон, а не разясняване на съдържанието
на актове на КС, постановени от други негови състави… Дали обаче
има предпоставки за нови нюанси в разбирането на КС относно последиците от предходното нормативно тълкуване на чл. 153 и чл. 158,
т. 3 от Конституцията, е въпрос, чийто отговор може да бъде даден при
евентуален казуален спор за конституционност, но не и по пътя на
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ново абстрактно тълкуване на същите конституционни норми“.
Обстоятелството, че контролът за конституционосъбразност на законите и на другите актове на Народното събрание, включително на
законите за изменение и допълнение на Конституцията, който се осъществява от КС, може да бъде само последващ – той се осъществява
едва след приключване на всички етапи на законодателния процес,
т.е. прилага се върху приети и обнародвани законодателни актове, а
не върху нереализирани законодателни намерения. Противното би
превърнало Конституционния съд в участник в законодателния процес, в „позитивен законодател, което очевидно е извън правомощията му“ (Тълкувателно решение № 8/2005 г. по к.д. № 7/2005 г. на КС).
На 23 септември 2015 г. Народното събрание приема на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на
Република България, № 554-01-144, със 184 гласа „за“.
2. Коментар на предложенията
Съпоставка между първия и втория проект за закон за изменение
и допълнение
Както беше споменато по-горе, първият и вторият проект съдържателно почти се припокриват. Малкото разлики се състоят в следното:
- Отпада идеята за намаляване на мандата на Висшия съдебен съвет
от 5 на 4 години;
- Отпада предложението за отмяна на задължителното тайно гласуване във Висшия съдебен съвет, а с това и възможността да се въведе
явно гласуване при осъществяване на кадровите и дисциплинарните
правомощия на Висшия съдебен съвет (такова предложение е внесено между първо и второ четене и предстои отново да бъде обсъдено
от Народното събрание);
- Отпада идеята за въвеждане на конституционна жалба в полза на съда,
разглеждащ конкретното дело (подобно предложение, но с ограничението правото да се ползва само от съдилищата, действащи като апелативна
и касационна инстанция, е внесено между първо и второ четене).
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Общото обаче е, че те се обосноват със същите аргументи, за тях с
пълна сила важат критиките и съответно биха могли да бъдат потърсени същите оправдания, които характеризират всички предходни конституционни промени, свързани със съдебната система. В този смисъл напълно вярно би било да кажем, че те са стъпка (първа, втора,
n-та) в правилната посока, но също така далеч не са достатъчни, за да
постигнат резултата, който обикновено им се приписва.
Разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии (съдийска и
прокурорска) следва принципно да бъде подкрепено. Аргументът, че
прокурорите (страна в процеса) не бива да участват в кадрови решения, засягащи съдии, е валиден. Следва обаче да бъдат направени
два коментара. На първо място, в законопроекта този принцип не е
проведен докрай, защото не съществуват ограничения прокурор да
бъде избран за член на съдийската колегия в рамките на квотата на
Народното събрание. На второ място, от провеждането на този принцип трудно може да се очакват драматични положителни последици
за съдебната система. Нека не забравяме, че в рамките на държавите членки на ЕС съществуват различни модели на участие на магистрати в органите за управление на съдебната система и трудно може
да се твърди, че има видима връзка между затварянето на кадровите
решения в съответната магистратска гилдия и общото добро функциониране на съответната съдебна система.
Намаляването на мандата на ВСС от 5 на 4 години трудно се поддава
на разумен коментар, в която и да е посока.
Значително по-интересен е въпросът за отмяната на задължителното
тайно гласуване при осъществяване на кадровите и дисциплинарните правомощия на Висшия съдебен съвет. Дебатът за предимствата и
недостатъците на явното и на тайното гласуване е много стар. Добре
известни са и основните аргументи във всяка посока – тайното гласуване осигурява по-малка уязвимост от външен натиск, но от друга
страна, може да бъде прикритие за позиция, чиито аргументи нямат
много общо с разума и морала. Явното гласуване дава възможност
за публична преценка на позицията и аргументите за нея, но пък отваря огромни възможности за натиск от различно естество. Затова
и преценката кой вид гласуване да се подкрепи, зависи не от тези
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общи разсъждения, а от конкретното състояние на обществото и съответната негова система. Погледнато от такъв ъгъл, явното гласуване
при осъществяване на кадровите и дисциплинарните правомощия
на Висшия съдебен съвет следва еднозначно да бъде подкрепено.
Проблемът в случая е, че никой не предлага закрепване на явното
гласуване на конституционно равнище, а само отпадане на задължителното тайно гласуване. Това означава, че със Закона за съдебната
власт или с решение на самия Висш съдебен съвет гласуването може
да бъде както явно, така и тайно.
Предложението за разширяване на кръга от субекти, които могат да
сезират Конституционния съд, следва решително да бъде подкрепено. Екипът на Юридически барометър няколкократно е повдигал този
дебат и е аргументирал позиция в подкрепа на въвеждането на индивидуална конституционна жалба.
Конституционните изменения и допълнения, свързани със статута и
функциите на Инспектората към Висшия съдебен съвет, са две групи.
Едната засяга статута на главния инспектор и инспекторите, а другата – засилването на правомощията на Инспектората чрез възлагане
на функции по извършването на проверки за почтеност и конфликт
на интереси на магистратите, проверки на пълнотата и верността на
имуществените декларации и проверки за установяване на прояви,
уронващи престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Натрупаната практика в дейността на Инспектората показва, че
в рамките на настоящия си статут и съществуващи правомощия този
орган не може да отговори на очакванията, с които беше свързано
неговото създаване. Дали неговите правомощия трябва да се развиват по посока на проверка на имуществото и конфликт на интереси
на магистрати, е спорен въпрос най-малко на две основания. От една
страна, въпреки твърденията за определени специфики при магистратите, съществуват множество аргументи този вид контрол да бъде
осъществяван еднообразно и от един орган по отношение на всички
лица, заемащи публични длъжности. От друга страна, следва да се
имат предвид и опасенията за липса на необходимия административен капацитет и опасността от “потъване” на Инспектората единствено в този вид правомощия. Обратното, за да бъде в състояние
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да влияе положително върху функционирането на съдебната система,
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет трябва да развие своите
правомощия по посока на проверка на професионалната дейност
на магистратите – в това число да излезе от формалните критерии
(движение на делата, срокове за произнасяне и др.) и да навлезе подълбоко в контрола върху тяхната дейност чрез оценка на работата
им по същество.
3. Някои изводи
За да се прецени ефективността на предложените изменения и допълнения на Конституцията, трябва да се отговори на въпроса доколко те
имат потенциал да бъдат средство за решаване на проблемите на съдебната система. Което ни отвежда до фундаменталния въпрос: Кога
една съдебна система е добре функционираща? Една съдебна система е добре функционираща, когато са спазени три важни принципа:
еднообразност на процедурите (гаранция за равен достъп до правосъдие);
предвидимост на решенията (постановяване на решението въз основа на закона, фактите по делото и вътрешното убеждение на магистрата);
разумни срокове (твърде закъснялата справедливост е равносилна
на липса на справедливост).
Когато съдебната система функционира въз основа на тези три принципа, тя се ползва с доверие сред гражданите.
Когато се очертават проблемите на българската съдебна система, неминуемо правят впечатление три открояващи се парадокса.
България е на едно от челните места в Европейския съюз по относителен брой на прокурорите, следователите и други разследващи органи, изключително висок процент от наказателните дела завършват
с осъдителна присъда, а в същото време усещането на българските
граждани е за безнаказаност.
Имаме добре структурирана система за административно право-
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раздаване и в същото време – голям брой случаи на съдебно контролирани административни безобразия.
Налице е традиционно добре функциониращо гражданско съдопроизводство, относително нов Граждански процесуален кодекс, а случаите на користно разпределение на дела и на небезпристрастни състави трудно могат да бъдат определени като изолирани.
Общото усещане повече от десет години след „първата стъпка в правилната посока“, направена с конституционната промяна от 2003 г.,
продължава да е за съществуване на две паралелни съдебни системи
и ниско ниво на справедливост. За да бъде преодоляно това усещане,
реформата на съдебната система следва да бъде насочена към решаването на най-малко три задачи.
На първо място, следва да се предвидят такива процедури (относно
вземането на обичайните кадрови решения, избора на тримата големи, разпределението на делата и др.), които персонализират отговорността за съответното решение. Действащата уредба на редица процедури, включително при функционирането на Висшия съдебен съвет,
е изградена върху идеята за колективната инициатива, теоретично
предполагаща по-голяма легитимност, но намираща проявление у
нас като колективна безотговорност. Ако искаме да имаме качествен
кадрови подбор, трябва да е ясно кой персонално носи отговорността
за решението или поне за предложението.
На следващо място, необходим е нов подход за противодействие
на корупцията в органите на съдебната власт (повече по темата вж.
бр. 10 на Юридически барометър) – дали с тази задача би могъл да
се справи Инспекторатът към Висшия съдебен съвет и въобще дали
отделянето на проверките за почтеност и конфликт на интереси по
отношение на магистратите от общата проверка на заемащите висши публични длъжности е правилното решение, предстои да се види.
Практиката обаче често е показвала, че създаването на паралелни
процедури и структури и предвиждането на специален режим по отношение на определена категория лица, отклоняващ се от общия, води
по-скоро до разпиляване на ресурси и в крайна сметка до незадоволителни резултати.
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Не на последно място, трябва да бъде намерено решение на проблема с натовареността на магистратите – в случая с прокуратурата това
решение минава през създаването на нова наказателна политика и
декриминализация на редица деяния с по-ниска степен на обществена опасност, които достатъчно ефективно биха могли да се наказват
по административноправен ред без намесата на прокуратурата.
Всяка една от посочените по-горе задачи би могла да се решава чрез
средства, които нямат непременно изражение в конституционна промяна, изискваща голямо мнозинство, постигнато с труден компромис, който при определена доза чувство за хумор може да бъде наречен и „исторически”.
Предложените със Законопроекта за изменение и допълнение на
Конституцията на Република България, № 554-01-144, промени безспорно имат отношение и могат да допринесат за решаване на някои
от проблемите на кадровия подбор в съдебната система, доколкото
човешкият фактор е сред определящите за функционирането на всяка публична система. Проблемът е, че твърде много политическа, а и
обществена енергия се разходва за мерки, които нямат безспорна
и/или съществена добавена стойност в реформата на съдебната система.
В бр. 5 на Юридически барометър беше направен сравнителноправен преглед на управлението на съдебната система. Изводът, който
беше направен въз основа на изследването на различните модели
е, че не съществува перфектна система за управление на съдебната
власт. И докато съществуването на Висшия съдебен съвет като самостоятелен специализиран орган за управление на съдебната власт
е безспорно по-модерното и по-подходящо от гледна точка на разделението на властите и правовата държава решение, не може да
се направи категорично заключение дали съществуването на общ за
съдии и прокурори орган е за предпочитане пред разделянето му в
колегии или дори в две самостоятелни институции. Сравнителноправният преглед на съществуващите модели показва, че и трите посочени разновидности се срещат в държави, които могат да се определят
като демократични и правови. Тоест нито едно от тези решения не е
обезателно правилно или грешно и не може да породи автоматични
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благоприятни, нито пък неблагоприятни последици. Същото би могло
да се каже по въпроса дали Висшият съдебен съвет да бъде постоянно действащ, или сесийно действащ орган (още повече, че и двата
модела са били „тествани“ у нас – до 1997 г. Висшият съдебен съвет
е сесийно действащ орган). На теоретично равнище предимството на
създаването на отделни колегии за съдии и за прокурори се състои в
установяването на по-голяма вътрешна автономия, особено с оглед
на кадровото развитие на двете групи магистрати. От друга страна,
обаче този подход донякъде противоречи на разбирането за недопускане на „капсулиране“ и самоизолиране в съдебната власт и повече
прозрачност и откритост (особено при положение, че действащият у
нас конституционен модел отрежда на прокуратурата място в съдебната власт). Нееднозначен отговор има и въпросът за начина на гласуване – дали гласуването да е тайно, или явно е въпрос, който се поставя при всички видове гласуване, а предимствата и недостатъците
на всеки от двата вида са известни.
IV. ОБОБЩЕНИЕ
Предлаганите изменения и допълнения на Конституцията на Република България заслужават да бъдат подкрепени, макар и не обезателно
заради изложените в публичното пространство аргументи. Ако практиката еднозначно показва, че в националния ни контекст тайното
гласуване е довело по-скоро до порочни практики и не отстоява ценностите, заради които е създадено, нека се въведе явно гласуване.
Ако се счита, че разделянето на състава на Висшия съдебен съвет
на две колегии и съдийското самоуправление може да доведе до попринципни решения, до избирането на по-подготвените и компетентни кандидати и в крайна сметка до по-добър кадрови подбор в съдебната система, то нека тези принципи се заложат в Конституцията.
Всички тези решения са работещи в редица демократични и правови
държави. Хубаво би било, ако предложенията успеят да съберат необходимото мнозинство, без намирането на компромис да доведе до
такова отклонение от първоначалните идеи, водещо до обезсмисляне
на законодателното усилие.
Но в същото време следва да се държи сметка, че от приемането
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на конституционните промени не може да се очаква да настъпят радикални положителни последици, особено ако зад тях се прокрадва
разбирането, че реформата се свежда до смяната на едни хора с
други („чуждите“, следователно лоши, с „наши“, т.е. по-компетентни
и по-честни). Същевременно непостигането на конституционно мнозинство за тези промени също не би следвало да се възприема драматично като край на съдебната реформа. Именно защото макар и
целесъобразни, предлаганите мерки не формират смисъла или същността на съдебната реформа. Затова политическата воля и енергия
не би трябвало да се изчерпи с търсенето на съгласие по конституционните промени. За да не се наложи отново, чакайки поредния доклад на Европейската комисия или на Венецианската комисия, да се
похвалим уверено с шестата по ред промяна на Конституцията и с
още една „правилна стъпка“ по пътя към възстановяване на доверието на българските граждани в съдебната система.
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