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Представям на Вашето внимание втория брой на 
Юридически барометър – гражданска инициатива за 
наблюдение, анализ и оценка на състоянието и разви-
тието 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”.

Пилотният брой на Юридически барометър се осъ-
ществи с подкрепата на Посолството на Кралство 
Нидерландия в България, програма МАТRА/КАP, за 
което бих искал отново да благодаря на нашите холанд-
ски партньори. Той беше представен публично на спе-
циално организирано събитие през месец октомври 
2010 г. и е достъпен на интернет страницата на Центъра 
за правни инициативи: www.cli-bg.org

При подготовката на първия брой беше разработе-
на в основната си част методологията за провеж-
дане на изследването. Тя представлява система от 
индикатори с преимуществено количествен харак-
тер за наблюдение и оценка на основни компонен-
ти на правния ред: дейност по създаване на правни 
норми от Народното събрание и органите на изпъл-
нителната власт; конституционен и съдебен контрол 
върху законите и подзаконовите нормативни акто-
ве; тълкувателна дейност на върховните съдилища; 
транспониране и прилагане на европейското право; 
практика на Европейския съд по правата на човека. 

Вторият брой на Юридически барометър продължава 
изследването на състоянието и развитието на правния 
ред за периода юли – декември 2010 г. Той представя 
данни по наблюдаваните показатели, които са анали-
зирани, в това число и в сравнителен порядък спрямо 
предходното шестмесечие.

Наред с това, вторият брой обогатява изследването, като 
включва и съдържателен анализ на някои закони, при-
ети в рамките на изследвания период. Общите изводи и 
коментари относно качеството на законодателната дей-
ност са направени и на основата на този анализ. 

Акцент в броя е поставен върху въпроса за правата на 
човека и ролята на органите, оправомощени да осигуря-
ват тяхната защита. Специален гост е Омбудсманът на 
Република България – г-н Константин Пенчев, на когото 
благодарим за подкрепата и изразената позиция.

Даниел Вълчев, Ръководител на проекта

Уважаеми госпожи и господа,

Юридически
барометър

юли - декември 2010брой 2

Гост на броя: г-н константин Пенчев,
Омбудсман на република България
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Бих искал да поздравя екипа на Юридически барометър 
за тази интересна и навременна гражданска инициа-
тива. Изследването представлява много добър поглед 
както върху общото състояние на правния ред у нас, 
така и върху отделните му компоненти. Убеден съм, 
че подобно изследване може да бъде много полезно на 
държавните институции и на гражданското общество за 
формиране на общо разбиране и воля за усъвършенст-
ване на българския правен ред по посока на неговото 
стабилизиране и демократизиране.

Радвам се, че във фокуса на второто издание на 
Юридически барометър е един въпрос, който макар и 
често дискутиран, продължава да вълнува всички ни, а 
именно въпросът за правата. Тази тема ми е много близ-
ка не само заради професионалния път, по който вървя 
през последните години, но и заради дълбокото ми 
вътрешно убеждение, че правата на човека и равнището 
на тяхната защита са основен критерий за демократич-
ността и правовия характер на съвременната държава.
Бих искал да споделя няколко основни разсъждения, 
които ми се струват важни, когато говорим по темата.

На първо място, този въпрос често се схваща изключи-
телно тясно, почти буквално – като конкретно, изрично 
право, което е нарушено. Би трябвало да си даваме 
сметка, че почти всичко в правния ред по един или друг 
начин е свързано с въпроса за правата. Дори и тогава, 
когато на пръв поглед ни се струва, че например едно 
законодателно решение няма отношение към правата, 
може да се окаже, че то по един много сериозен начин ги 
засяга. Ето защо би трябвало по-задълбочено и с повече 
чувствителност да оценяваме действията на институци-
ите, в контекста на идеята за зачитане на правата.

На второ място, по-широко трябва да бъде разби-
рана и ролята на органите, оправомощени да оси-
гуряват защитата на правата. Омбудсманът не бива 
да бъде разглеждан само като застъпник в случаите 
на нарушаване на индивидуалните права на гражда-
ните. Той трябва не само по-активно да упражнява 
всички правомощия, които законът му предоставя, 
но и да бъде инициатор на по-общи дискусии, свър-
зани със състоянието на правата на отделни соци-
ални, професионални, възрастови групи. На основа-
та на практиката, която има, омбудсманът би могъл 
да предлага такива обобщени анализи и на тяхна 

основа - мерки за предотвратяване на нарушенията. 

Трето, бих отбелязал, че темата за правата предполага 
търсенето на един много важен баланс между публич-
ния интерес и индивидуалните права. Ние не можем 
априори да изключим възможността за ограничаване на 
правата на отделния гражданин, когато това се прави в 
името на общия интерес. Необходим е обаче внимателен 
диференциран подход. Един е случаят, когато напри-
мер става дума за незаконнa постройка, която трябва 
да бъде съборена и с това се засягат правата на частния 
собственик. Съвсем друго е положението с въвеждането 
на забрана за напускане на страната на граждани, които 
имат публични задължения над определена стойност. 
Подобно ограничаване на значими конституционни 
права на гражданите под мотото за защита на икономи-
ческите интереси на държавата или на частни лица, е 
неоправдано и не трябва да бъде допускано.

Когато говорим за един или друг проблем, свързан със 
спазването на правата, трябва винаги да търсим опита 
и добрите практики на чуждите правни системи, преди 
всичко на държавите от евро-атлантическата общност. 
Те могат да обогатят дискусията и да станат основа за 
работещи решения, които да бъдат възприети и у нас. 
В качеството си на омбудсман поддържам интензивни 
контакти с моите колеги от други държави, както и с 
европейския омбудсман и винаги съм готов да проуча 
и техния опит, както и да споделя нашите усилия в тази 
област.

Накрая, бих искал да подчертая, че надеждната защита 
на правата не е възможна без силен граждански кон-
трол. Именно гражданското общество има онази енер-
гия и чувствителност, която му позволява да улавя недъ-
зите в дейността на държавните органи, особено когато 
това е свързано с накърняване на правата. Юридически 
барометър е много добър пример в това отношение.

Пожелавам на екипа на Юридически барометър да про-
дължи със същата настойчивост и критичност да пред-
лага периодични анализи на състоянието на правния 
ред, които да служат като ориентир и коректив в работа-
та на държавните институции. 

Константин Пенчев
Омбудсман на Република България

Уважаеми дами и господа,
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І. ЗАкОНОдАТеЛНА деЙНОсТ

През периода юли – декември 2010 г. Народното събрание е приело и са били обнародвани 103 закона или 
между 16 и 17 месечно (табл. 1). Тези закони са, както следва: 7 нови, 68 закона за изменение и допълнение 
(ЗИД) и 28 ратификации. сравнено с предходния 6-месечен период (януари-юни 2010 г.), Народното събра-
ние е приело с 32 закона повече.

Таблица 1

ОБЩ БрОЙ ЗАкОНи

януари – юни 2010 г. януари – юни 2009 г.

71 103

Нови Ратификации ЗИД Нови Ратификации ЗИД 

6 22 43 7 28 68

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg

От новите закони 2 са такива, които за първи път уреждат дадена материя – Законът за данък върху застрахо-
вателните премии и Законът за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили. Останалите 
5 уреждат по нов начин определен кръг обществени отношения, които са имали регулация и по-рано – 3 от тези 
закони уреждат отношения по повод бюджета за 2011 г. и тяхното приемане е законово предвидено (законите, 
уреждащи бюджетни отношения, имат срочно действие в рамките на една календарна година и сроковете за 
тяхното приемане са законово уредени), а другите 2 са новият Закон за сметната палата и новият Закон за 
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
По традиция Народното събрание има по-усилени темпове на работа през второто полугодие, когато 
освен приемането на бюджетните закони, се правят и измененията в данъчното и осигурителното законодател-
ство, а те безспорно имат отражение върху почти всички публични системи. 
Както вече беше отбелязано, от юли до декември 2010 г. Народното събрание е приело 68 закона за изменение 
и допълнение. Както и през предходните 6 месеца, тези 68 Зид изменят и допълват реално по-малко за-
кони – 65, тъй като 3 от законите са изменени с повече от един ЗИД (табл. 2). Това са Законът за здравното 
осигуряване, Законът за физическото възпитание и спорта и Законът за акцизите и данъчните складове. 
Значително по-голям в сравнение с предходния период е броят на законите, изменени повече от веднъж, 
освен със Зид, и с преходни и заключителни разпоредби на други закони (ПЗр) – 40 (повече от 60 %), 
спрямо 13 през периода януари – юни 2010 г. Лидери в това отношение са Законът за държавния служител, 
Законът за висшето образование и Законът за безопасно използване на ядрената енергия – с по 4 изменения 
и допълнения, Законът за здравето, Кодексът на труда, Законът за обществените поръчки и Законът за 
Националната агенция за приходите – с по 5 изменения и допълнения, Кодексът за социално осигуряване – с 
6 изменения и допълнения, и разбира се, Законът за здравното осигуряване – изменен и допълнен 7 пъти за 
тези 6 месеца. По-тревожното е, че 25 от изменените и допълнени закони са били изменени и допълнени 
и през предходните 6 месеца – 11 с отделен ЗИД и още 14 с ПЗР на други закони. Между тях са и вече споме-
натите Закон за здравното осигуряване (4 пъти), Закон за държавния служител (2 пъти), Кодекс на труда (2 
пъти), Кодекс за социално осигуряване (4 пъти) и Закон за здравето (2 пъти). А новите Закон за потребител-
ския кредит и Закон за развитието на академичния състав в Република България, които бяха приети през май 
2010 г., вече претърпяха първите си поправки (вторият след решение на КС).
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Таблица 2

ЗАкОНи ЗА иЗМеНеНие и дОПЪЛНеНие 

Период
Бр. закони, 
изменени с 

повече от 1 ЗИД 

Бр. закони, 
изменени повече 

от веднъж 

Бр. закони, 
изменени с 

приетите ЗИД

Бр. закони, 
изменени с ПЗР на 

приетите закони

Общ брой 
изменени и 
допълнени 

закони

януари - юни
2010 4 13 39 69 108

юли - декември 
2010 3 40 65 231 296

Източник: Сиела

С приетите 68 ЗИД с преходни и заключителни разпоредби се предвиждат изменения и допълнения в още 
231 закона. Заедно с 65-те закона, които те пряко изменят и допълват, общият брой на законите, в които са 
направени изменения и допълнения през периода юли – декември 2010 г. става 296, или със 188 повече 
от първото полугодие на 2010 г. 
Динамиката на изменение на законите, включени в настоящото изследване, е наистина впечатляваща. От вли-
зането им в сила те са били изменяни и допълвани общо 1237 пъти или средно по около 20 пъти всеки при 
средна продължителност на действието им между 8 и 9 години (табл. 3).

Таблица 3

ТеМПОВе НА иЗМеНеНие НА ЗАкОНОдАТеЛсТВОТО

Период
Общ бр.
изм. и 
доп.

Бр. изм. през 
последните 5 

годнии

Среден бр.
изм. за 1 г.

Бр. закони, изм. 
през първата 
година след 

влизане в сила

Бр. закони, 
изм. повече 
от веднъж 
годишно

Бр. закони, изм. 
10 и повече 
пъти през 

последните 5 
години

януари - юни
2010 777 565 2.4 23 34 26

юли - декември
2010 1237 900 2.6 43 60 41

Източник: Сиела

Макар и да не можем да направим абсолютна съпоставка с предходния 6-месечен период поради включването 
в изследването на различни както като брой, така и като материя законодателни актове, все пак с относителна 
точност бихме могли да кажем, че в темповете на изменение на законодателството се очертава обща, при това 
не особено радостна констатация. През предходния 6-месечен период са изследвани 39 закони, които от влиза-
нето им в сила са били изменени и допълнени общо 777 пъти или отново средно по 20 пъти всеки при средна 
продължителност на действието им 9 години. Съизмерим е и средногодишният брой изменения и допълне-
ния – 2,6 на един закон за периода юли – декември 2010 г. при 2,4 на закон за периода януари – юни 2010 г.  
Потвърждава се и наблюдението за интензифициране на измененията и допълненията в законодателството  
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през последните 5 години. От всички 1237 изменения и допълнения 900 или над 70 % (отново близо ¾) са 
направени през последните 5 години, а 41 от законите (общо 65) са изменени и допълнени 10 и повече 
пъти само през последните 5 години. 
Бързите темпове на изменение на законодателството се илюстрират и от факта, че както и през предходния 
период около 90% от изследваните закони (60) са били изменяни и допълвани повече от веднъж годишно, 
а около 65 % (43) са били изменени още през първата година от влизането им в сила. Тук заслужава да се 
посочат като примери и Законът за обществените поръчки, Законът за кредитните институции и Законът 
за акцизите и данъчните складове, които са изменени още преди да влязат в сила, а Законът за данък върху 
добавената стойност е изменен и допълнен цели 3 пъти, преди да влезе в сила.
В челото на законите с най-голям средногодишен брой изменения и допълнения (фиг. 1), както и през пре-
дходния 6-месечен период, са Законът за здравето, Кодексът за социално осигуряване и Законът за здравното 
осигуряване.

Фигура 1

Източник: Сиела

Законът за здравето (в сила от 2005 г.) е с общо 40 изменения и допълнения, като 7 от тях са направени само 
през 2010 г., Кодексът за социално осигуряване (в сила от 2000 г.) е с 80 изменения и допълнения, като 10 от 
тях са през 2010 г., а Законът за здравното осигуряване (в сила от 1998 г.) за 12 години има 71 изменения и 
допълнения, като 11 са направени през  2010 година.
Като по-положителни примери биха могли да се посочат (фиг. 2) Законът за политическа и гражданска ре-
абилитация на репресирани лица (в сила от 1991 г. и с 9 изменения и допълнения) и Законът за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор (в сила от 2006 г. и с 2 изменения и допълнения).

Фигура 2

Източник: Сиела
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Топ 5 на законите с най-малък средногодишен брой 
изменения и допълнения от влизането им в сила
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Закон за насърчаване 
на научните 
изследвания

Кодекс на търговското 
корабоплаване
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управление и контрол в 
публичния сектор

Закон за политическа и 
гражданска 
реабилитация на 
репресирани лица
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Всичко това потвърждава изводите, направени в пилотния брой на Юридически барометър, за известна сти-
хийност, необмисленост и отсъствие на дъл¬госрочна визия за развитие на политиките в съответния 
сектор, респективно на законодателството, в което те намират отражение, както и за незадоволителното ка-
чество на законопроектите.
Не може да не ни тревожи и фактът, че законодателят често се изкушава да предвижда отклонения от общите 
правила за влизане в сила на законите – 19 от приетите законопроекти влизат в сила от деня на обнарод-
ването им в държавен вестник, а 4 предвиждат дори обратно действие на всички или на част от разпоред-
бите си.
На фона на тези констатации недоумение буди фактът, че средният престой на законопроектите в Народно-
то събрание е по около 90 дни преди окончателното им приемане на второ четене. Така например, Законът за 
физическото възпитание и спорта е изменян и допълван 2 пъти и то с отделен ЗИД през разглеждания период 
(юли и декември), а всеки от тези законопроекти е престоял в Народното събрание по около 6 месеца (първият 
е внесен още през декември 2009 г.). Най-дълго са престояли в Народното събрание Законът за изменение и 
допълнение на Гражданския процесуален кодекс (319 дни), Законът за изменение и допълнение на Закона за 
безопасно използване на ядрената енергия (211 дни) и проекта на Закон за оръжията, боеприпасите, взрив-
ните вещества и пиротехническите изделия (207 дни). В другата крайност стоят Законът за възстановяване 
на надвнесен акциз за употребявани автомобили, които е приет 13 дни след постъпването си в Народното 
събрание, и Законът за изменение на Закона за управление на отпадъците, които е приет едва за 8 дни. Нищо 
чудно, че Законът за управление на отпадъците, който е в сила едва от 7 години вече има 19 изменения и до-
пълнения, като 3 от тях са само през 2010 г.
По отношение на състоянието на подзаконовата нормативна уредба, включените в изследването закони (7 нови 
закони и 65 закона, изменени със законите за изменение и допълнение) предвиждат общо 808 различни по 
вид и юридическа сила подзаконови нормативни актове или средно между 11 и 12 акта на закон (табл. 
4). Този брой е съотносим с този през предходния период, тъй като разглежданите тогава общо 45 закона (6 
нови закона и 39 закона, изменени със законите за изменение и допълнение), или почти два пъти по-малко, 
предвиждаха общо 429 актове по прилагането им, или средно между 9 и 10 акта на закон.

Таблица 4

ПОдЗАкОНОВи НОрМАТиВНи АкТОВе 

Период
Общ бр. 

подзаконови 
актове

Среден бр. 
подзаконови 
актове на 1 

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 429 9.5 23 11 2

юли - декември
2010 808 + 11.2 50 + 15 13

Източник: Сиела

*В общия брой подзаконови актове не са включени устройствените правилници на предвидени със закона органи.

Броят на подзаконовите нормативни актове отново в действителност е по-голям, тъй като в немалка част от 
законите, в отклонение на изискванията на Закона за нормативните актове, основанието за издаване на съот-
ветните актове е посочено твърде общо, поради което конкретният им брой им не би могъл да бъде определен. 
Такива примери могат да бъдат открити в Закона за енергетиката, Закона за гражданското въздухоплаване, 
Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и др.
От общия брой 808 подзаконови акта около 50 са нови. В резултат на това 15 от законите са увеличили броя 
на нормативните актове по прилагането си. По-ярки примери в това отношение са Законът за здравето 
с над 91 акта по прилагането му, от които 4 нови, Законът за кредитните институции с над 23 подзаконови 
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нормативни акта, от които 3 нови, и Законът за водите с 32 подзаконови нормативни акта, от които 6 нови.
Значително повече – 13, в сравнение с периода януари – юни 2010 г. са законите, които предвиждат едновре-
менно правилник за прилагане и други подзаконови нормативни актове. Такива например са Законът 
за движението по пътищата с правилник за прилагане и 25 други актове по прилагането му, Законът за 
народната просвета с правилник за прилагане и 37 други подзаконови нормативни акта и Законът за Минис-
терството на вътрешните работи – също с правилник за прилагане и още над 37 подзаконови нормативни 
акта, като при него се предвижда да се издаде и 1 нов.
С най-голям общ брой подзаконови нормативни актове са Законът за здравето с 91 акта, следван от Кодексът 
за социално осигуряване с 49 акта, Законът за Министерството на вътрешните работи и Законът за народ-
ната просвета с по 37. (фиг. 3). 

Фигура 3

Източник: Сиела
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Топ 10 на законите с най-много подзаконови актове

По-важни изводи и препоръки:

1. На основа на направените наблюдения върху определен, макар и според нас все пак достатъчно 
представителен, отрязък от законодателството в рамките на пилотния и настоящия брой на Юриди-
чески барометър като относително трайна характеристика на българския правен ред се очерта-
ва неговата нестабилност и непредвидимост поради интензивната изменчивост на нормативните 
актове. И докато за законопроектите, които от момента на постъпването им в Народното събрание 
биват окончателно приемани само в рамките на 13 дни, това донякъде би могло да бъде обяснено, 
макар и трудно оправдано, то за закони, чийто престой е около 6 месеца, необходимостта от много-
кратно изменение в рамките на една и съща година (на практика се получава, че още преди да е приет 
един ЗИД, вече е внесен за разглеждане нов) буди повече от недоумение. Това не само потвърждава 
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изводите за стихийност, необмисленост, а често и конюнктурност на промените, но и повдига 
сериозни въпроси относно професионализма на тези, които подготвят законопроектите, и отговор-
ността на тези, които ги приемат. Наред с това, в този контекст особено актуален става и въпросът за 
смисъла от огромния брой различни по вид и орган на приемане програмни документи – като се запо-
чне от предизборните програми на отделните участващи в изборите партии и коалиции и се стигне до 
различните стратегии, програми, планове за действие, концепции и т.н., приемани от правителствата. 
Показателно за хаотичността, прибързаността и отсъствието на дългосрочна визия за някои от про-
мените е и практиката законите да бъдат изменяни, понякога многократно още преди да са влезли в 
сила и да са произвели действие.
2. Особено тревожна е тенденцията за концентрация на измененията в едни и същи области и то 
такива, които засягат правата и интересите на огромни групи от населението, каквито са здраве-
опазването, образованието, социалното и здравното осигуряване. По подобен начин стои въпросът и 
за броя на подзаконовите нормативни актове. Почти едни и същи са „шампионите” както по брой из-
менения и допълнения, така и по брой подзаконови нормативни актове. силната фрагментираност 
на нормативната уредба в съчетание с твърде динамичната й изменчивост създават условия за 
несъгласуваност между актовете, противоречива практика и възможности за накърняване на 
правата на гражданите. Самостоятелен коментар заслужава и наблюдението за все по-голямо наси-
щане с нормативни актове и свиване на периметъра на личната свобода, водещи до свръхрегулация 
в определени области на обществения живот.
3. Потвърждава се тенденцията за предвиждане на отклонения от общите правила за влизане 
в сила на законопроектите. Няма обяснение защо се допуска големи и сложни законопроекти да 
влизат в сила от момента на обнародването или дори с обратна сила. Отказът, да се даде на адреса-
тите на норми достатъчно време да се запознаят с промените, да се подготвят и да съобразят своето 
поведение с тях, особено в области, които засягат правата на гражданите, е недопустим.
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ІІ. АНАЛиЗ НА НЯкОи ПО-ВАЖНи ЗАкОНи

Анализът на приетите в рамките на изследвания 6-месечен период закони дава основание да се направят някои 
по-общи изводи и коментари относно тяхното качество. Тези изводи и коментари условно могат да бъдат обо-
собени в няколко основни групи:

1. реформи и закони
Тук попадат законите, при които е налице претенцията (формулирана в мотивите и/или при тяхното публич-
но представяне и обсъждане), че извършват реформа или съществена промяна в определена обществена 
сфера. Ето два примера.
Такъв е случаят със ЗИД на Закона за народната просвета (ЗНП), обн. в ДВ, бр. 78 от 5.10.2010 г. Основното 
изменение в закона е предвиждането на задължителна двугодишна предучилищна подготовка, но не по-рано 
от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст.
Тази промяна беше представена от вносителя (Министерски съвет) като ключова за системата на училищното 
образование, нещо, което би могло основателно да бъде поставено под съмнение, като се имат предвид пуб-
лично известните данни.
И преди промяната, с която се предвижда задължителна двугодишна предучилищна подготовка от 5 години, 
повече от 80% от децата са обхванати в детските градини. Невъзможността за пълен обхват е свързана с две 
главни причини: липса на достатъчно сгради/помещения в по-големите градове; причини от социално-психо-
логически характер, валидни главно по отношение на деца, за които българският език не е майчин (основно в 
ромските общности). Решаването нито на първия, нито на втория проблем може да стане чрез приетия закон. 
Впрочем, това се потвърждава и от факта, че е предоставен доста дълъг срок, в който общините да създадат 
условия за прилагане на разпоредбата. Евентуалната невъзможност на някои общини да създадат такива усло-
вия вероятно би била основание на законодателя да удължи този срок с последваща законодателна промяна. 
Допълнителен аргумент за спорната значимост на разпоредбите дават оповестените от Министерството на об-
разованието, младежта и науката данни, че в резултат на новата уредба броят на обхванатите деца спрямо 
предходната учебна година се е увеличил общо с 200 за цялата страна (за сравнение един випуск е около 
60 – 65 хил. деца). 
Главно като желание да бъде демонстрирана воля за реформи биха могли да бъдат оценени и усилията на 
законодателя в областта на пенсионното осигуряване, свързани с последните промени в Кодекса за социално 
осигуряване (КСО). Няма съмнение, че решенията в тази област трябва да бъдат внимателно премислени и 
въвеждани в действие. Но отсрочването на част от промените за 2020 и следващите години поставя въ-
проса доколко сериозно е законодателното намерение за реформи. Като се има предвид, че в рамките на 
разглеждания 6-месечен период Кодексът за социално осигуряване е претърпял общо 6 изменения (2 от които 
с отделни ЗИД, а останалите – с преходни и заключителни разпоредби на други закони), може да изчислим, че 
при запазване на този темп до 2020 г. законодателят би имал общо 60 възможности за промяна на прави-
лата за пенсиониране (или поне 20, ако броим само ЗИД на КСО).

2. Хора или правила?
В рамките на изследвания период са приети няколко законопроекта, които имат за последица възможност за 
подмяна на персоналния състав на определен орган (обикновено това не е обявено като цел на законопро-
екта), съответно създаване на нов орган. Като примери могат да бъдат посочени ЗИД на Закона за защита 
на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 54 от 16.07.2010 г.), новия Закон за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 98 от 
14.12.2010 г.), ЗИД на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (обн, ДВ, бр. 
97 от 10.12.2010 г.). С първия законопроект се намалява числеността и се предвижда промяна на състава на 
Комисията за защита на конкуренцията. Новият Закон за Сметната палата пък предвижда замяната на колек-
тивния орган от 11 членове с орган от председател и двама заместници. Третият закон урежда създаването на 
нов орган – специална комисия, която да установява наличието на конфликт на интереси за лицата, заемащи 
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публични длъжности.
Тези законопроекти поставят по-големия въпрос за това, как у нас се схваща правният ред и редът като цяло 
– дали по-скоро като система от правила, които действат и се прилагат еднообразно в сходни хипотези, или 
преди всичко като личности, колективи от хора, които създават и олицетворяват реда. Един от съществените 
проблеми през годините на прехода у нас е именно устойчивото разбиране, че качеството на социалната 
среда зависи от хората, които управляват, а не от правилата, които регулират тази среда. За съжаление 
това разбиране, видно, намира проявление и в законодателната дейност. 
До голяма степен сходно е положението и с вече приетия ЗИД на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 1 от 
4.01.2011 г.), който предвижда създаването на специализиран наказателен съд. В мотивите към законопроекта 
специално е подчертано, че очакваният резултат е „избор и назначаване на магистрати с по-високи професио-
нални качества”. Но ако е възможно да се постигне такава цел със законодателни средства, то не става ясно 
защо това се прави само по отношение на една единствена правораздавателна институция.
Разбирането, че промените към по-добра социална среда са възможни, като се заменят едни хора с други, без 
да се променят правилата, които регулират тази среда, е една от пречките пред изграждането на стабилна, 
устойчива и подредена правна система.

3. Закони и права
Сериозен проблем е и склонността на законодателния орган без особено задълбочен дебат и воден от предим-
но конюнктурни съображения, да посяга върху права на гражданите или да създава неравнопоставеност 
между тях. Освен че в някои случаи така се създава основание за обявяване на съответните разпоредби за 
противоконституционни, като цяло това е сигнал, че въпросът за правата продължава да е по-скоро тема за 
политически декларации, отколкото важен ориентир в дейността на институциите.
Пример за това са промените в Кодекса на труда и Закона за държавния служител по отношение на правото 
на използване на платения годишен отпуск за минали години. Предоставя се срок за използване на отпуска 
(който в редица случаи би се оказал невъзможен, тъй като размерът на натрупаните отпуски е значителен и 
предполага съответният работник да не ходи на работа месеци наред), след което правата се погасяват, в това 
число правото за получаване на обезщетение за неизползван отпуск при прекратяване на правоотношението. 
В същото време, подобни разпоредби не са предвидени в Закона за Министерството на вътрешните работи и 
Закона за отбраната, което поставя служителите в двете системи в привилегировано положение спрямо всички 
останали работници и служители. Впоследствие тези разпоредби в Кодекса на труда и Закона за държавния 
служител са обявени за противоконституционни.
И при тези законопроекти се вижда, че вместо да се предложат принципни решения се действа „на парче”, а 
проблемът, който се прави опит да бъде решен, остава. Така, законодателят вместо да вземе сериозни мерки за 
предотвратяване на натрупването на отпуски занапред (което е свързано с осигуряване на условия за използ-
ване на отпуска съгласно неговото предназначение, а би могло да мине и през дискусия относно размера на 
отпуска) се намесва по отношение на вече натрупани отпуски в минали години, за да не допусне преди всичко 
евентуален проблем за бюджета. 
Подобен подход, свързан единствено с идеята за намаляване на бюджетните разходи, личи и в последните про-
мени в Кодекса за социално осигуряване от 21 декември 2010 г., свързани с увеличаване на периода, който се 
взема предвид при изчисляване на обезщетението за временна неработоспособност поради общо заболяване 
и на обезщетението за майчинство (съответно от 6 на 12 месеца и от 12 на 18 месеца от възникването на осно-
ванието). Промените влизат в сила още от 1 януари 2011 г., т. е. по отношение на всички заварени случаи. Това 
на практика означава, че лицата, които имат право на обезщетение, ще го получат в намален размер спрямо 
действащото преди промяната законодателство, в случай че за увеличения период назад техният осигурителен 
доход е бил по-нисък. Така по един недопустим начин се засягат правата на гражданите, тъй като те не са има-
ли възможност да съобразят своето поведение със законовите норми. Впрочем, общ принцип в законодател-
ната дейност би следвало да е разбирането, че промените не бива да засягат възможността на правните 
субекти добросъвестно да правят своите житейски планове в съответствие с действащите норми.
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Интерес представляват и промените в Закона за висшето образование от август 2010 г., с които се въвежда 
квота от студенти с по-ниски резултати, но склонни да платят по-високи такси – т. нар. платено обучение. В 
отговор на претенциите на висшите училища, свързани с недоброто им финансово състояние, се създаде за-
конодателно решение, което повдига сериозни въпроси, в това число и от морално естество. Разделянето на 
студентите, обособяването на две групи студенти (с нормална такса и с висока такса) при това без възможност 
за преминаване в едната или другата група на основата на постиженията в учебния процес, не само не решава 
какъвто и да е проблем, но създава предпоставки за множество други изкривявания в отношенията, които се 
развиват в сферата на висшето образование. Положителното е, че това законодателно решение действа за срок 
от две учебни години, което пък от друга страна също е свидетелство за неговата безпринципност. 

4. други проблеми на законодателната дейност
– “Лутане” на законодателя при търсене на правилното решение 
Анализът на законите, приети през този период, съдържа примери, в които едно законодателно решение 
относително често бива ревизирано, като при това се възприемат напълно противоположни законови поста-
новки.
Такова е положението с промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно т. нар. суспензивен 
ефект на жалбата срещу решението на възложителя за избор на изпълнител (спиране на изпълнението на ре-
шението). С последните промени на ЗОП (обн., ДВ, бр. 52 от 09.07.2010 г.) беше възприет принципът, че жал-
бата спира изпълнението на решението (чл. 120б). Между 2004 и 2010 г. действа обратното правило – жалбата 
не спира изпълнението. В още по-ранното законодателно решение, съдържащото се в отменения ЗОП от 1999 
г., се предвиждаше суспензивен ефект на жалбата. Така за близо 10 години законодателят общо 3 пъти променя 
своето отношение по този съвсем немаловажен въпрос (средно на всеки 3 години се избира друг подход). Ос-
вен това, при отделните промени са предвиждани и различни модификации, свързани с обжалването на актове-
те, издадени в процедурите за обществени поръчки, което допълнително затруднява осмислянето на уредбата 
(относно актовете, за които важи правилото, относно допустимостта на предварително изпълнение и т.н). 

– Непрецизност и лоша правна техника
Сериозен проблем на немалка част от приеманите закони е често проявяваната в тях непрецизност и лоша 
правна техника, която, ако донякъде е разбираема по отношение на внесените законопроекти, когато вносите-
ли са народни представители, трудно може да бъде оправдана при окончателната редакция на разпоредбите и 
тяхното приемане от пленарния състав на Народното събрание.
Пример за изключително непрецизна правна техника ни дават отново последните изменения в Закона за на-
родната просвета. Разпоредбата на чл. 20 в новата си редакция гласи: „Предучилищната подготовка на децата 
две години преди постъпването им в първи клас е задължителна, но не по-рано от годината, в която детето 
навършва 5-годишна възраст.” Тази редакция не отчита разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗНП, според която „Учи-
лищното обучение започва на 7 години, навършени в годината на постъпване в първи клас. В първи клас могат 
да постъпят и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие, по преценка на родите-
лите или настойниците им, позволяват това.” Тълкуването на двете разпоредби във връзка една с друга (като 
се има предвид, че разпоредбата на чл. 20 е по-нова) означава, че детето вече не може да тръгне на училище 
на 6 години (независимо от волята на родителите му), както и че няма пречка то да тръгне на училище след 7 
години (стига да е минало задължителната двугодишна предучилищна подготовка).
Промените в Семейния кодекс от декември 2010 г. също показват колко небрежно е действал законодателят 
при приемането на новия Семеен кодекс през 2009 г. – неточни формулировки („синдром на родителска от-
чужденост”), неактуализирани препратки от други закони към новия СК (запазени препратки към стария СК), 
смесване на понятия („значително по-голям принос” и „липса на съвместен принос”). Като цяло значителна 
част от промените не са свързани с необходимост от нов начин на уреждане на отношенията, а по-скоро целят 
попълване на празноти и коригиране на грешки, допуснати при приемането на този важен закон.
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ІІІ. кОНсТиТУЦиОНеН кОНТрОЛ

През второто шестмесечие на 2010 г. Конституционният съд е постановил общо 7 финални акта – 6 решения 
и 1 определение за прекратяване на конституционно дело. (табл. 5). Това е 2 пъти по-малко в сравнение с 
първите шест месеца на годината, когато са постановени общо 15 финални акта, от които 9 решения и 6 
определения за прекратяване. По 4 от решенията, постановени през втората половина на 2010 г., исканията са 
уважени, по 1 искането е отхвърлено, а 1 решение е тълкувателно. Много висок е броят на особените мнения 
и становища по постановените решения – общо 16, което прави средно по близо 3 особени мнения и стано-
вища на решение. Това означава, че на практика решенията се взимат с мнозинство ¾ от членовете на съда. 
Средната продължителност на разглеждане на делата също е нараснала – от 116 дни през първото шестмесе-
чие, на 165 дни или 5,5 месеца през второто шестмесечие на годината.
От постановените през втората половина на 2010 г. решения, съдържащи уважаване на исканията, 3 (от общо 
4 такива решения) имат отношение към правата на гражданите. Това са решенията, с които са обявени 
за противоконституционни разпоредби от Кодекса на труда и Закона за държавния служител (във връзка с 
ползването на платения годишен отпуск за минали години), Закона за развитие на академичния състав (във 
връзка с научната степен „доктор на науките”) и Гражданския процесуалния кодекс (във връзка с възможност-
та за принудително изпълнение срещу държавата и общините). 
Като цяло през 2010 г. е налице повишаване на броя на решенията на конституционния съд – общо 15 
решения. Това е най-големият брой решения, постановени от съда от 2005 г. насам. Досега най-много реше-
ния бяха постановени през 2009 г. – общо 11 решения. Значителен е и броят на постановените определения за 
прекратяване на конституционни дела като недопустими – общо 7 за 2010 г. За сравнение през предходните 
2 години няма дела, прекратени като недопустими. Посочените данни (общо 22 приключени дела) означават, 
че за разлика от предходните години, за 2010 г. един съдия е докладчик по близо 2 дела годишно. През 2010 г. 
образуваните дела са 22, докато през 2008 г. те са едва 5. Разбира се, активността на Конституционния съд е 
функция и на броя сезиранията от страна на оправомощените за това.

Таблица 5

деЙНОсТ НА кОНсТиТУЦиОННиЯ сЪд 

Година Образува-
ни дела

Брой решения Брой определе-
ния за прекратя-
ване (недопусти-

ми искания)

Особени 
мнения и 

становища 
(по реше-

ния)

Средна 
продъл-

жителност 
на делата 

(дни)
Общо Уважени 

искания
Отхвър-

лени

2010 22 15 7 6 7 24 140

2010 (01.07-31.12) 9 6 4 1 1 16 165

2010 (01.01-30.06) 13 9 3 5 6 8 116

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: http://www.constcourt.bg/

И през второто шестмесечие на 2010 г. от субектите, оправомощени да сезират Конституционния съд, най-ак-
тивни са народните представители, които са отправили общо 5 искания, по които съдът е постановил краен 
акт (табл. 6). Прави впечатление повишената активност на президента. Само за 2010 г. Конституционният 
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съд е постановил 3 акта по искане на президента, докато общо за предходните пет години е налице само едно 
конституционно искане от страна на президента. През втората половина на годината омбудсманът е отправил 
1 искане до Конституционния съд, с което сезиранията му за годината възлизат общо на 3, което е съотносимо 
с активността на омбудсмана през предходните години. Главният прокурор, върховните съдилища и другите 
органи, оправомощени да сезират Конституционния съд, остават пасивни през изследвания 6-месечен период.

Таблица 6

реШеНиЯ НА кОНсТиТУЦиОННиЯ сЪд ПО сеЗирАЩ ОрГАН

Министер-
ски съвет

Народни пред-
ставители Президент Главен

прокурор Омбудсман ВКС/ВАС Други

О
бщ

о

Н О У

О
бщ

о

Н О У

О
бщ

о

Н О У

О
бщ

о

Н О У

О
бщ

о

Н О У

О
бщ

о

Н О У

О
бщ

о

Н О У

2010 1 1 9 3 5 3 2 1 0 3 2 1 1 1 5 4 1

2010 
(01.07-
31.12)

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

2010
(01.01-
30.06

1 1 4 2 2 1 1 0 2 1 1 1 1 5 4 1

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

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

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

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

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

Общо 1 1 29 2 15 11 4 2 2 10 2 3 5 10 5 1 4 7 1 3 2 6 4 2

Източник: http://www.constcourt.bg/
*Н – недопустимо искане; О – отхвърлено искане; У – уважено искане.

По-важни изводи и препоръки:

1. Макар и да е налице известно повишаване на броя на актовете, постановени от Конституционния 
съд през 2010 г., отново се потвърждава изводът, че този орган има капацитет да поеме значително 
по-голямо натоварване, нещо, което би могло да бъде постигнато чрез въвеждането на института на 
индивидуалната конституционна жалба. 
2. Относително големият брой на особените мнения и становища би могъл да бъде разглеждан като 
знак за сериозното отношение на конституционните съдии, които макар и да не са докладчици по 
съответното дело, не подхождат формално към разглежданите от Конституционния съд въпроси.
3. Анализът на съдържанието на решенията на Конституционния съд свидетелства за съществената 
роля, която този орган играе при отстояване на правата и свободите на гражданите, закрепени и га-
рантирани от Конституцията. Това дава допълнително основание за поставяне на въпроса за инди-
видуалната конституционна жалба.
4. Върховните съдилища и главният прокурор следва много по-активно да се възползват от 
правомощието си да сезират конституционния съд. Това би било от полза не само за издигане 
на престижа на техните институции, но и за усъвършенстване на правния ред като цяло. От една 
страна, те са органите, които имат пряко наблюдение върху прилагането на правото, а от друга, това, 
че те не са политически органи, би придало по-голяма легитимност на исканията им за тълкуване 
на Конституцията и на тези за обявяване на противоконституционност на закони или отделни техни 
разпоредби. 
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ІV. ПОдЗАкОНОВи НОрМАТиВНи АкТОВе и кОНТрОЛ ВЪрХУ ТЯХ

През второто шестмесечие на 2010 г. са приети/издадени общо 410 подзаконови нормативни акта или с 18 
акта повече спрямо първата половина на годината (табл. 7). Така броят на тези актове за 2010 г. възлиза 
общо на 802. Извън обичайно високата активност на Министерския съвет (който е приел 188 нормативни акта 
за периода юли – декември 2010 г.), прави впечатление изключително големият брой актове, издадени от ми-
нистъра на здравеопазването – 68 или средно повече от 11 подзаконови нормативни актове месечно или 
средно по акт и половина на брой държавен вестник. Министърът на здравеопазването е издал горе-долу 
толкова актове, колкото са издали общо 14 други министри (без да включваме министрите, следващи министъ-
ра на здравеопазването по брой издадени подзаконови актове, а именно министърът на земеделието и храните 
и министърът на образованието, младежта и науката). Очевидно, липсата на стабилност в ръководството на 
Министерството на здравеопазването през 2010 г. не оказва възпиращо въздействие по отношение на нормот-
ворческия ентусиазъм в това ведомство. 
Интерес представлява фактът, че най-много подзаконови нормативни актове са приети през обичайно почив-
ния за повечето българи месец август – общо 96.
Данните за цялата 2010 г. показват, че най-много нормативни актове е издал министърът на земеделието и хра-
ните – 110, следван от министъра на здравеопазването – 93, министъра на образованието, младежта и науката 
– 48 и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – 38

Таблица 7

ПриеТи/иЗдАдеНи ПОдЗАкОНОВи НОрМАТиВНи АкТОВе

01.01.-
30.06.2010 М

С

М
В

Р

М
Ф

М
РР

Б

М
ТС

П

М
О

М
В

нР

М
П

М
О

М
Н

М
З

М
К

М
О

С
В

М
ЗХ

М
ТИ

ТС

М
И

ЕТ

М
Ф

В
С

М
ин

. У
С

ЕС

М
ин

. б
ез

 п
ор

тф
.

Д
ру

ги

О
бщ

о

Юли 25 0 3 0 2 4 0 1 6 12 1 1 9 4 0 0 0 0 1 69

Август 27 1 1 1 0 3 0 1 15 35 4 1 6 1 0 0 0 0 0 96

Септември 33 0 1 1 0 1 0 0 3 8 0 0 5 1 0 0 0 0 3 56

Октомври 36 0 3 0 1 0 0 0 2 1 0 0 6 2 3 0 0 0 5 59

Ноември 21 4 1 0 3 6 0 0 0 5 1 1 3 4 0 0 0 0 4 53

Декември 46 1 2 1 0 4 1 0 0 7 0 0 5 3 0 0 0 0 7 77

Общо
01.07-31.12

188 6 11 3 6 18 1 2 26 68 6 3 34 15 3 0 0 0 20 410

Общо
01.01-30.06

141 12 11 7 9 10 5 9 22 25 6 3 76 23 5 0 0 0 28 392

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

Източник: Държавен вестник

Анализът на приетите/издадените през второто шестмесечие на 2010 г. нормативни актове (табл. 8) показва, 
че от общо 410 акта 50 % са изменителни (206) и 50% са нови (204). От тези 204 нови акта изцяло нови, т. 
е. уреждащи за първи път дадена материя (незаместващи съществуващ акт), са 90 акта или 44%, като в този 
брой не са включени нормативни актове, които формално също са изцяло нови (различни видове бюджетни 
постановления), но по своето действие имат еднократен характер. Следователно близо 1/5 от всички приети 
през периода подзаконови нормативни актове са изцяло нови, т. е. всеки 5-ти подзаконов нормативен акт 
създава нова правна регламентация, несъществувала до момента на неговото приемане.
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Таблица 8

НеЗАкОНОсЪОБрАЗНи НОрМАТиВНи АкТОВе (НА) ПО ОрГАН НА иЗдАВАНе 

Общо Юли Август Септември Октомври Ноември Декември

Нови 204 34 48 30 27 24 41

В т.ч. изцяло нови 90 19 23 14 9 13 12

Изменителни 206 35 48 26 32 29 36

Източник: Държавен вестник, Сиела

Данните за обявените за незаконосъобразни нормативни актове са напълно съпоставими с тези за предходния 
6-месечен период. През второто полугодие ВАС е отменил/обявил за нищожни общо 4 акта, само с 1 повече 
от актовете, обявени за незаконосъобразни през първата половина на 2010 г. (табл. 9)

Таблица 9

НеЗАкОНОсЪОБрАЗНи НОрМАТиВНи АкТОВе (НА) ПО ОрГАН НА иЗдАВАНе 

Година Общ брой НА на МС НА на министри НА на други органи

2010 7 1 4 2

2010 (01.07-31.12) 4 1 2 1

2010 (01.01-30.06) 3 0 2 1

2009 10 4 1 5

2008 9 6 1.5 1.5

2007 3 0 2 1

Общо 29 11 8.5 9.5

Източник: Държавен вестник

Заслужава да бъде отбелязан фактът, че обявените за незаконосъобразни актове в периода юли – декември 
2010 г. са в същите области, в които при предходния анализ беше установено най-голямо натрупване 
през последните години (фиг. 4). Разпределението им за второто шестмесечие на 2010 г. по материя е, както 
следва: трудово право и обществено осигуряване – 2; здравеопазване – 1 и териториално устройство и етажна 
собственост – 1.

Фигура 4

Източник: Държавен вестник
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По-важни изводи и препоръки:

1. Налице е ясно изразена тенденция за непрекъснато увеличаване на броя на подзаконовите норма-
тивни актове у нас. Особено тревожен е фактът, че все още значителен остава броят на изцяло новите 
подзаконови нормативни актове. Настоящият анализ предлага обобщена картина, поради което не изслед-
ва отделните причини, налагащи приемането на един или друг акт. И все пак, подобна свръхрегулация 
при това с актове, които на по-голямо основание спрямо законите биха могли да бъдат характеризирани 
като неустойчиви и нестабилни, не би могла да бъде оценена положително най-малко поради две при-
чини. От една страна, появата на много на брой нови актове затруднява адресатите в установяването 
на релевантната и приложима спрямо тях правна уредба и в този смисъл е предпоставка за нейното 
несъблюдаване. От друга страна, това означава, че държавата чрез нейните органи остава все по-малко 
пространство за индивидуалната свобода на гражданите, а това само по себе си стеснява периметъра 
на техните права и свободи.
2. Еднозначно се потвърждават данните, че незаконосъобразните нормативни актове са в области, 
които засягат интересите на широк кръг субекти – трудово право и обществено осигуряване, здраве-
опазване, териториално устройство. Не бива обаче да се оставя с впечатлението, че има голяма разлика в 
качеството на тези актове и актовете в други области. С голяма степен на увереност би могло да се пред-
положи, че по-големият брой незаконосъобразни актове тъкмо в тези области се дължи преди всичко на 
факта, че при тях броят на адресатите, заинтересовани да ги атакуват, е значително по-голям.
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V. ТЪЛкУВАТеЛНи АкТОВе НА ВЪрХОВНиТе сЪдиЛиЩА

През периода юли – декември 2010 г. върховните съдилища са постановили 9 тълкувателни акта, от които 5 
са на ВКС и 4 на ВАС. Така общо за 2010 г. тълкувателните актове възлизат на 17 или с 5 акта повече спрямо 
предходната година (табл. 10) и с 2 акта повече от тълкувателните актове, постановени от върховните съдили-
ща през 2007 и 2008 г., взети заедно.

Таблица 10

ТЪЛкУВАТеЛНи АкТОВе 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
(01.01-30.06)

2010
(01.07-31.12) 2010

ВКС 6 4 2 0 8 5 5 10

ВАС 0 1 6 7 4 3 4 7

ОБЩО 2010 6 5 8 7 12 8 9 17

Източник: Сиела

Фигура 5 ясно показва все по-отчетливата тенденция за засилване на тълкувателната дейност на върховните 
съдилища.

Фигура 5

Източник: Сиела

От постановените тълкувателни актове 3 са по искане на председателя на ВКС, 2 – на председателя на ВАС, 
2 – на главния прокурор, и по 1 – на министъра на правосъдието и на омбудсмана. Следва да бъде отбелязано, 
че това е първото искане на омбудсмана, по което е постановено тълкувателно решение. Така през 2010 г. най-
активни по отношение на исканията за постановяване на тълкувателни актове са председателят на ВКС и глав-
ният прокурор (с по 5 искания), което може да бъде оценено като сравнително устойчива възходяща тенденция 
на активността на тези оправомощени субекти през последните години.
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Таблица 11

ТЪЛкУВАТеЛНи АкТОВе ПО сеЗирАЩ ОрГАН

2005 2006 2007 2008 2009
2010 

(01.01-
30.06)

2010 
(01.07-
31.12)

Общо   
2010

Главен прокурор 0 0 1.5 3 4 3 2 5

Председател на ВКС 5 4 0 0 3 2 3 5

Председател на ВАС 0 1 5 4 3 0 2 2

Председател на ВАдв.С 0 0 0 0 1 2 0 2

Министър на правосъдието 1 0 1.5 0 1 1 1 2

Омбудсман 0 0 0 0 0 0 1 1

Източник: Сиела

По-важни изводи и препоръки: 

1. Забелязва се тенденция за засилване на тълкувателната дейност на върховните съдилища. Това 
следва да бъде оценено еднозначно положително не само защото тълкувателните актове пряко съдействат 
за преодоляване на противоречивата или неправилна практика по прилагането на законите, а и защото по 
този начин се създават условия за повишаване на доверието към съдилищата, което несъмнено е важна 
предпоставка за изграждането на стабилен и хомогенен правен ред.
2. Увеличаващата се активност на главния прокурор и на председателя на Вкс по отношение на ис-
канията за постановяване на тълкувателни решения представлява положителна тенденция, която може да 
даде импулс и на другите органи, разполагащи с тази възможност, да я упражняват много по-интензивно.
3. Появата на омбудсмана сред органите, отправили искане за постановяване на тълкувателен акт, допъл-
нително разширява кръга на субектите, които се възползват от предвиденото в закона правомощие, 
извън председателите на ВКС и ВАС. Може да бъде препоръчано тези субекти да продължат и засилят 
тази си активност, за да може все повече случаи на противоречива или неправилна практика по прилага-
нето на законите да бъдат обхванати от тълкувателната дейност.
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VI. ХАрМОНиЗАЦиЯ НА БЪЛГАрскОТО ЗАкОНОдАТеЛсТВО с ПрАВОТО НА еВрОПеЙскиЯ сЪЮЗ

През периода юли – декември 2011 г. в българското законодателство са въведени на ниво закон изискванията на 
общо 25 директиви, или със 7 по-малко от предходния 6-месечен период (табл. 12). Те са транспонирани с 14 
от общо 75 закона (7 нови и 68 ЗИД). Заедно със законите, които уреждат прилагането във вътрешното право 
на регламенти и други актове с директен ефект, хармонизационните закони през този период са общо 22.

Таблица 12

ХАрМОНиЗАЦиЯ НА БЪЛГАрскиЯ ПрАВеН ред с ПрАВОТО НА ес

Период Бр. въведени 
директиви

Бр.  закони,  
които въвеждат 

директивите

Бр. официални 
уведомителни 
писма от ЕК

Бр. мотивирани 
становища 

Бр. дела пред 
СЕС

Бр. прекратени 
процедури

януари - юни 
2010 32 10 1 9 0 23

юли - декември 
2010 25 14 0 1 0 18

Източник: Сиела; http://ec.europa.eu/legislation/index_en.htm

През разглеждания период няма нови открити процедури за нарушение на Общностното право срещу 
България. Само една от вече откритите процедури преминава на следваща фаза – мотивирано становище на 
Европейската комисия. 18 от висящите на различен етап процедури, включително новооткритата през предход-
ния период процедура и 3 от процедурите, които са били във фаза на мотивирано становище, са прекратени. 
Положително трябва да бъде оценен фактът, че 3 години след членството ни в Съюза България продължава 
да е сред малкото държави, които нямат нито едно производство за нарушение, което да е преминало на 
трета фаза на разглеждане, а именно отнасяне на въпроса до Съда на ЕС. 
При сравнение по същите показатели с държавите членки на ЕС, които бяха обхванати и в предишното из-
следване (табл. 13), бихме могли да установим, че като цяло през периода юли – декември 2010 г. броят на 
новооткритите процедури и процедурите, преминали във втора фаза, при почти всички тях е по-малък в срав-
нение с предходния период. Подобен извод е валиден и за броя на решенията на ЕК за отнасяне на въпроса за 
разглеждане от Съда на ЕС. Потвърждават се изводите, че по-новите държави членки като че ли полагат по-
сериозни усилия за отстраняване на нарушенията на Общностното право още в предварителната (досъдебна) 
фаза, поради което при относително съизмерим брой производства на такъв етап те имат значително по-малко 
образувани производства пред Съда на ЕС и съответно осъждания. За сравнение, по-старите държави членки 
допускат значително по-голям брой процедури да преминат в съдебна фаза и да завършат с осъдително реше-
ние.

Таблица 13

ПрОиЗВОдсТВА ЗА НАрУШеНие НА ПрАВОТО НА ес

Официални
уведомителни писма

Мотивирани
становища

Решения на ЕК за 
сезиране на СЕС

Образувани дела 
пред СЕС

Решения на СЕС по 
дела за нарушение

януари -
юни 2010

юли - 
декември 

2010

януари -
юни 2010

юли - 
декември 

2010

януари -
юни 2010

юли - 
декември 

2010

януари -
юни 2010

юли - 
декември 

2010

януари -
юни 2010

юли - 
декември 

2010

България 1 0 9 1 0 0 0 0 0 0
Румъния 5 0 6 4 0 0 0 0 0 0

Чехия 1 2 13 9 4 2 1 1 2 1
Унгария 0 1 8 8 2 2 1 1 0 0

Германия 1 2 16 3 6 2 1 3 4 2
Франция 4 1 14 8 8 4 2 3 7 2
Австрия 3 1 17 5 5 6 3 4 2 2

Нидерландия 2 0 10 9 6 1 2 2 2 0
Италия 3 1 13 11 3 4 4 2 4 5

Източник: http://ec.europa.eu/legislation/index_en.htm; Официален вестник на ЕС
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Що се отнася до броя на преюдициалните запитвания до Съда на ЕС, през периода юли – декември 2010 г., се 
наблюдават следните данни (фиг. 6). България е направила 4 преюдициални запитвания, колкото и през 
предходните 6 месеца – 2 са направени от ВАС и 2 от Административен съд – София-град. Постановени са 
2 решения по преюдициални запитвания, отправени в предходни периоди – 1 по искане на Административен 
съд – София-град и 1 по искане на Районен съд – Пловдив. Прави впечатление, че преюдициалните запитвания 
се отправят общо взето от едни и същи правораздавателни институции. Най-активни в това отношение са ВАС 
и Административният съд – София-град.
Сравнителният анализ с други държави членки потвърждава наблюденията от предходния период, че по-ста-
рите и по-големите по население държави членки по-често се възползват от предоставената им възможност да 
отправят искания за тълкуване на първичното и вторичното законодателство на ЕС.

Фигура 6

Източник: Официален вестник на ЕС

По-важни изводи и препоръки:

1. Положително следва да бъде оценен фактът, че България като цяло се отнася отговорно към задъл-
женията си, произтичащи от членството в ес, включително за навременно и правилно прилагане на 
Общностното право. Свидетелство за това е, че спрямо страната ни има относително малко производства 
за нарушения, а такива, които все пак бъдат започнати от Европейската комисия, приключват още на 
предварителната (досъдебна) фаза. Съвсем не така стои въпросът сред някои от старите държави членки,  
които по една или друга причини си „позволяват” нерядко дори да бъдат осъдени от Съда на ЕС за нару-
шения на задълженията си като държави членки.
2. Макар и при относително стабилен тренд, българските правораздавателни институции все още не 
се възползват достатъчно ефективно от възможността да искат тълкуване на учредителните дого-
вори и произтичащите от тях актове чрез отправяне на преюдициални запитвания до съда на ес 
и имат значително по-добър потенциал от това, което показват данните за 2010 г.
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VІІ. сЪсТОЯНие НА ОсНОВНиТе ПрАВА В ПрАкТикАТА НА есПч

През второто шестмесечие на 2010 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) е постановил 41 решения 
по същество срещу България (табл. 14). Този брой е напълно съпоставим с данните за предходния 6-месечен 
период (40 решения). Така общо за 2010 г. броят на постановените решения срещу България възлиза на 81. За 
сравнение, през 2009 г. той е 63, за 2008 г. – 59, през 2007 – 53, през 2006 – 45. Докато за България се потвърж-
дава ясно изразената възходяща тенденция от последните години, при по-голямата част от останалите изслед-
вани държави не само няма увеличение, а е налице дори леко намаляване на броя на осъдителните решения. 
Така например, през 2008 и 2009 г. срещу Румъния са постановени съответно 199 и 168 решения на ЕСПЧ, а 
през 2010 г. те са 143. Данните за Унгария са съответно 44 и 30 решения през 2008 и 2009 г., докато през 2010 
г. тези решения са 21.

Таблица 14

есПч – реШеНиЯ ПО сЪЩесТВО

БЪЛГАРИЯ РУМЪНИЯ ФИНЛАНДИЯ УНГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ИСПАНИЯ

Общ брой 
решения: 374

Общ брой 
решения:791

Общ брой
решения: 163

Общ брой 
решения: 220

Общ брой 
решения: 265

Общ брой 
решения: 92

2010 81 143 17 21 36 13

2010
(01.07-31.12) 41 38 6 13 16 10

2010
(01.01-30.06) 40 105 11 8 20 3

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: http://www.echr.coe.int

Към момента на окончателното оформяне на настоящото изследване не са публикувани официални по-
актуални данни за вида нарушения, установени с решения на ЕСПЧ, както и за броя на подадените жалби, 
спрямо данните, представени в анализа за първото шестмесечие на 2010 г., поради което в рамките на това 
изследване не могат да бъдат направени съответни констатации, изводи и препоръки.
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По-важни изводи и препоръки: 

1. Тенденцията за постоянно увеличаване на броя на осъдителните решения срещу България не 
само се запазва, но все повече се засилва. Интересно би било да се проследи отражението върху статис-
тическите данни на реалното прилагане на Протокол 14 към ЕКПЧОС (в сила от 1 юни 2010 г.), с който се 
извършват няколко ключови промени в процедурата пред ЕСПЧ. Сред тях е въвеждането на нов критерий 
за допустимост на жалбите, което би могло да има за последица намаляване на броя на решенията на 
съда. В бъдеще ще може да се установи доколко промените действително са повлияли.
2. Недвусмислено се потвърждава изводът, че са необходими целенасочени мерки за преодоляване на 
проблема с големия брой дела и решения срещу България в Страсбург. Все повече става ясно, че това не 
е въпрос на политически декларации, инцидентни кампании или на изолирани спорадични действия и 
мерки, а на ежедневна системна работа на държавните институции и представителите на гражданското 
общество.


