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

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

„Център за правни инициативи” с подкрепата на Фондация „Америка за България”. Екипът включва 
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полза на свободна и демократична България.  
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За проекта

Уважаеми госпожи и господа,

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

Юридически барометър излиза два пъти годишно, като всеки брой изслед-
ва период от 6 месеца. Досега бяха представени три броя на Юридически 
барометър, обхващащи съответно периодите януари – юни 2010 г., юли 
– декември 2010 г. и януари – юни 2011 г. Те са достъпни на интернет 
страницата на Центъра за правни инициативи: www.cli-bg.org. 

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 изпълнителна-
та власт; конституционен и съдебен контрол върху законите и подзаконо-
вите нормативни актове; тълкувателна дейност на върховните съдилища; 
транспониране и прилагане на европейското право; практика на Евро-
пейския съд по правата на човека.

Доколкото познаването и спазването на правния ред е функция на степен-
та на зрялост на обществото и на доверието, което то има към публичните 
институции, изследването включва и проучване на общественото мнение.

Четвъртият брой на Юридически барометър продължава изследването 
на състоянието и развитието на правния ред, като обхваща периода юли 
– декември 2011 г. Той представя данни по наблюдаваните показатели, 
анализирани в сравнителен порядък спрямо предходните периоди.

Наред с това, четвъртият брой обогатява анализа по няколко основни 
линии: включени са нови показатели за изследване на законодателната 
дейност (брой закони, предмет на контрол за конституционосъобразност; 
брой закони, чиито разпоредби са обявени за противоконституционни); 
в частта за конституционен контрол е включен и анализ на указите за 
връщане за повторно обсъждане на приети закони (т.нар. вето на пре-
зидента); значително повече са законите, приети в рамките на разглеж-
дания период, които са анализирани съдържателно; за първи път изслед-
ването анализира отделен законопроект, който е внесен в Народното 
събрание, но все още не е приет. 

Тема на броя са основните проблеми на наказателното правораздаване. 

Специален гост е главният прокурор на Република България – г-н Борис 
Велчев, на когото благодарим за подкрепата и изразената позиция.

Накрая, бих искал още веднъж да благодаря на нашите партньори от 
Фондация „Америка за България”, както и за личната ангажираност на 
г-жа Мира Радева от Института за социални изследвания и маркетинг 
МБМД и на г-н Веселин Тодоров от издателство Сиела.

Даниел Вълчев 
Ръководител на проекта
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Гост на броя

Уважаеми дами и господа,

Без колебание приех поканата да бъда гост на четвъртия брой на Юри-
дически барометър. Не само защото изпитвам уважение и симпатия 
към професионализма и енергичността на екипа на проекта, но и за-
щото вярвам, че иначе наситената информационна среда има нужда 
от безпристрастен юридически поглед към въпросите, свързани с раз-
витието на правния ред у нас. Темата на броя допълнително ме изкуши 
да споделя свои виждания относно наказателноправната политика в 
България.

В България винаги е ималo две наказателни политики. Едната е вирту-
ална – приемат се стратегии и концепции, които като правило звучат 
добре. По тях също можем да спорим, но това едва ли би имало особен 
смисъл – те и без това практически не се изпълняват.

Онова, което се проектира на практика в законодателството, трудно 
може да се нарече трайна и последователна политика. Най-често става 
дума за конюнктурни реакции по повод конкретен обществен проблем, 
за увеличаване на наказанието било заради възможността да се полз-
ват специални разузнавателни средства, било заради необходимостта 
да се демонстрира ожесточаване на репресията или за транспониране 
на норми на европейското право.

Нямам универсална рецепта какво трябва да се направи, за да се 
постигне по-висока ефективност в системата на наказателното право-
раздаване. Мисля, че наказателната политика е политика в собствения 
смисъл на тази дума и тя отразява волята на всяко отделно правител-
ство. Ако правителството реши, че условните наказания и споразумени-
ята при причиняване на смърт по непредпазливост при автотранспорт-
ни престъпления трябва да се ограничат, за да се постигне по-успешна 
превенция, просто трябва да завиши наказанията или да забрани спо-
разуменията. Обратно, ако правителството и парламентарното мнозин-
ство решат, че някакво престъпление вече не разкрива нужната степен 
на обществена опасност и трябва да се декриминализира, те могат да 
го направят, понасяйки риска от общественото неодобрение. Казвам 
това, за да подчертая, че наказателната политика освен че трябва да 
бъде устойчива и предвидима, може да бъде и гъвкава.

У нас традиционно се счита, че всичко, което е нередно, незаконно в 
широкия смисъл на думата или дори неморално, трябва да бъде пре-
следвано и наказано със средствата на наказателното право. Ако по-
питате някого на улицата кой трябва да отговаря, че има толкова много 
случаи на необяснимо богатство, той най-вероятно ще посочи проку-
ратурата. Никой няма да се сети, че ако едно лице има висок стандарт 
на живот и не плаща данъци, първо от него следва да се заинтересу-
ва данъчната администрация. Ако става дума и за лица, за които има 
подозрения, че се занимават с престъпна дейност, интересът трябва 
да е дублиран от органите на полицията. Когато и едните и другите си 
свършат работата, може да бъде сезирана и прокуратурата, стига да 
се потвърдят данни за извършено престъпление. Сега пирамидата е 
обърната – всички очакват прокуратурата да каже защо едно лице е 
очевидно богато, без да се занимава с нeщо, което да му носи законни 
доходи. Казвам това не за да защитавам прокуратурата – просто си 
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мисля, че наказателната политика не може да бъде успешно проведе-
на, ако се откъсне от общата държавна политика на противодействие 
на правонарушенията.

За мен първият елемент от успешната наказателна политика е активи-
зиране на контролната система. Само така ще бъде създаден ред, кой-
то ще препятства извършването на престъпления. Ненаказуемостта на 
административните нарушения неизбежно води до това, да се насърчи 
извършването на престъпления.

Превенцията е предпоставка за успешна наказателна политика. Кол-
кото и да е важно своевременното разкриване и наказване на прес-
тъпленията, толкова по-важно е законът да не създава благоприятна 
среда за извършване на тези престъпления.

Не може да има наказателна политика, ако тя не се предхожда от по-
знание за структурата и динамиката на престъпността. За съжаление, 
от 2010 година у нас беше закрит Съветът за криминологически из-
следвания. Това е решение, което трудно може да се обясни.

Крайно време е разберем, че наказателното право е ultima ratio. Към 
него трябва да се прибегне единствено ако справедливостта и въз-
мездието не могат да се постигнат иначе. За мен умният законодател 
трябва справедливо да разпредели тежестта между наказателноправ-
ното и административнонаказателното регулиране. Това налага да се 
направи пълен преглед на Наказателния кодекс и да се пристъпи към 
декриминализация на онези престъпления, които могат успешно, бър-
зо и ефективно да бъдат санкционирани по административен ред. Нека 
се замислим, когато още в началото на едно наказателно производство 
стане ясно, че деянието може да бъде наказано единствено с глоба, 
налагана по административен ред (чл. 78а НК), защо това трябва да 
става в наказателен процес?

Разбирам, че декриминализацията носи политически риск от обществе-
но неразбиране. В най-лошия случай би било добре поне изрично да не 
се криминализират деяния единствено по популистки мотиви. Не знам 
дали е оправдано да се носи наказателна отговорност за организиране 
на демонстративен бой с декоративни рибки (чл. 325а НК). Ако Народ-
ното събрание иска да предпази животните от безсмислено насилие, 
най-добре е да го направи чрез наказанията в Закона за защита на жи-

вотните. Не знам кого лъжем, че когато криминализираме едно деяние, 
отговорността за него ще бъде понесена своевременно. Наказателният 
процес е най-бавният възможен процес – струва си да го запазим за 
истински опасните престъпления, където гаранциите и за пострадали, и 
за извършители оправдават бавната и формална процедура.

Накрая, нека се замислим за лекотата, с която Наказателният кодекс 
оценява човешката свобода. Не знам дали въпросното организиране 
на бой с декоративни рибки оправдава пет години лишаване от сво-
бода. Каквато и щета да се причини на една рибка, това не бива да 
води до подобно брутално посегателство върху най-значимото човешко 
право – свободата. Да си представим присвояването на една иначе 
значителна парична сума, с която могат да се закупят например два 
скъпи автомобила и да се замислим дали подобна сума може да опра-
вдае двадесет години лишаване от свобода (чл. 203 НК).

Простичко казано – наказателната политика може да бъде повлияна  
от партийния цвят на всяко парламентарно мнозинство, но тя ще бъде 
разумна единствено ако не жертва лековато човешката свобода в за-
щита на несъразмерни ценности.  

Борис Велчев 
Главен прокурор на Република България
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I. Законодателна 
дейност

През периода юли – декември 2011 г. са приети от Народното събра-
ние и обнародвани в Държавен вестник 68 закона (табл. 1) или меж-
ду 11 и 12 закона месечно. Тези 68 закона са, както следва: 5 нови, 

47 закона за изменение и допълнение (ЗИД) и 16 ратификации. Сравнено 
с предходния 6-месечен период (януари – юни 2011 г.), Народното събра-
ние е приело с 21 закона по-малко. Спрямо същия период на предходната 
година (юли – декември 2010 г.) приетите закони са с 35 по-малко. Това е 
най-малкият брой приети закони в рамките на четири 6-месечни периода. 
Само в периода януари – юни 2010 г. са приети съотносим брой закони 
(71), но следва да се има предвид, че обичайно втората половина на годи-
ната е по-активна в законодателен план, тъй като в този период се прием-
ат бюджетните и данъчните закони. Възможно обяснение на намаления 
интензитет в работата на Народното събрание в периода юли – декември 
2011 г. е обстоятелството, че през разглеждания период бяха проведени 
избори за президент и вицепрезидент и местни избори (23 и 30 октомври 
2011 г.) и народните представители излязоха в извънредна ваканция по 
време на предизборната кампания (12 – 21 октомври).  

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

Таблица 1

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg

Общо през 2011 г. са приети 156 закона или със 18 закона по-малко 
спрямо 2010 г. (фиг. 1). Броят на новите закони за 2011 г. и 2010 г. е 
почти еднакъв – 14, съответно 13 закона.  На основата на събраните 

данни за четири 6-месечни периода може да се установи, че средният 
брой закони, приети в рамките на един 6-месечен период, е 83. Този 
брой е напълно съизмерим със средния брой на приетите за полугодие 
закони в предходните две Народни събрания – 90 (40-то НС) и 79 (39-то 
НС). По-съществени разлики се наблюдават по отношение на средния 
брой на новите закони, приети за шестмесечие – между 6 и 7 от 41-то 
НС и между 12 и 13 от 40-то НС.

1.2. От новите закони 2 за първи път уреждат дадена материя със самос-
тоятелен закон – Закон за дейността на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Закон за 
Българската телеграфна агенция. Останалите 3 нови закона уреждат от-
ношения по повод бюджета за 2012 г. и тяхното приемане е законово 
предвидено – Закон за държавния бюджет на Република България за 
2012 г., Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса 
за 2012 г. и Закон за бюджета на Държавното обществено осигурява-
не за 2012 г. (законите, уреждащи бюджетни отношения, имат срочно 
действие в рамките на една календарна година и сроковете за тяхното 
приемане са законово уредени). 

Източник: Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg 
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1.3. Вече беше отбелязано, че през периода юли – декември 2011 г. 
Народното събрание е приело 47 ЗИД. Както и през предходните изслед-
вани периоди, тези ЗИД всъщност изменят и допълват по-малко закони. 
В случая 47 ЗИД изменят 45 закона, тъй като 2 от законите са изменени 
и допълнени с повече от един ЗИД (табл. 2). Това са Кодексът на труда и 
Наказателно-процесуалният кодекс.

1.4. Отново значителен остава броят на законите, изменени повече от 
веднъж в рамките на изследвания период (както със ЗИД, така и с пре-
ходни и заключителни разпоредби на други закони) – 19 или над 40 % 
от законите (табл. 2). В рамките на четири последователни 6-месечни 
периода този брой остава над 30 %. През настоящия период лидери в 
това отношение са Кодексът за застраховането, Кодексът за социално 
осигуряване и Наказателно-процесуалният кодекс с по 3 изменения и 
допълнения. Налице е известно подобрение спрямо предходния период, 
когато имаше 3 закона, изменяни и допълвани 4 пъти. Заслужва обаче 
да се отбележи фактът, че например Кодексът за социално осигуряване 
е изменен и допълнен общо 14 пъти през 2010 г. и 2011 г. (или средно 7 
пъти на година) и още веднъж през януари 2012 г.

1.5. Налице е известно намаление спрямо първата половина на 2011 г. 
по показателя брой закони, изменени и допълнени и през предходния 
6-месечен период (табл. 2). Тогава този брой е 38 или над 70 % от из-
менените закони, а при настоящия анализ са установени 27 или 60 % 
от изменените закони. При събиране на броя изменения и допълнения 
през двата периода (юли – декември 2011 г. и януари – юни 2011 г.) 
се открояват следните по-ярки примери: Наказателно-процесуалният ко-
декс и Законът за данъците върху доходите на физическите лица – с по 
5 изменения и допълнения, Законът за българските лични документи, 
Законът за пътищата, Законът за лекарствените продукти в хуманната 
медицина, Кодексът за социално осигуряване, Кодексът на труда, Зако-
нът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Законът за 
лова и опазване на дивеча, Законът за обществените поръчки, Данъч-
но-осигурителният процесуален кодекс, Законът за акцизите и данъчни-
те складове – с по 4 изменения и допълнения. 

1.6. С преходните и заключителни разпоредби на приетите 47 ЗИД се 
предвиждат изменения и допълнения в 101 други закона. Така, заед-
но с 45-те закона, които те пряко изменят и допълват, общият брой на 

ЗАКОНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

Период
Бр. закони, 
изменени с 

приетите ЗИД

Бр. закони, 
изменени с 
повече от 1 

ЗИД 

Бр. закони, 
изменени 
повече от 

веднъж 

Бр. закони, 
изменени 

и през 
предходния 

период

Бр. закони, 
изменени 
с ПЗР на 
приетите 
закони

Общ брой 
изменени и 
допълнени 

закони

януари - юни 2010 г. 39 4 13 - * 69 108

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

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

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

Таблица 2

Източник: Сиела
* Периодът януари - юни 2010 г. е първият период, обхванат от изследването, поради което не са налични данни за предходни 
периоди.

изменените и допълнени закони през периода юли – декември 2011 г. 
възлиза на 146 или с 64 по-малко спрямо първата половина на 2011 г. 
(табл. 2). Макар и да е налице известно намаление спрямо предходния 
6-месечен период, то е незначително особено при съпоставяне на от-
носителните стойности – 1 ЗИД, приет в рамките на настоящия период, 
изменя и допълва средно над 3 закона, а 1 ЗИД, приет в рамките на 
предходния период, изменя и допълва средно 4 закона.

1.7. От влизането им в сила законите, предмет на настоящото изследване, 
са изменяни и допълвани общо 944 пъти или средно по около 19 пъти 
всеки при средна продължителност на действието им 12 години (табл. 3). 
През предходните три 6-месечни периода приетите закони са изменяни и 
допълвани, както следва: януари – юни 2011 г. – средно по 17 пъти всеки 
при средна продължителност на действието им 11 години;  юли – декем-
ври 2010 г. – средно по 20 пъти всеки при средна продължителност на 
действието им 8-9 години и януари – юни 2010 г. – средно по 20 пъти 
всеки при средна продължителност на действието им 9 години. Макар и 
да не можем да направим абсолютна съпоставка на данните от четирите 
последователни 6-месечни периода поради включването в изследването 
на различни както като брой, така и като материя законодателни актове, 
тези данни по категоричен начин илюстрират бързите темпове на измене-
ние на законодателството, показват стихийност и отсъствие на дългосроч-
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на визия за развитие на политиките в съответния сектор, респективно на 
законодателството, в което те намират отражение.

1.8. През периода юли – декември 2011 г. по-значително намаление 
се установява относно средногодишния брой изменения и допълнения 
на закон. Този брой е 1,2 на един закон при съответно 2,1 за периода 
януари – юни 2011 г., 2,6 за периода юли – декември 2010 г. и 2,4 за 
периода януари – юни 2010 г.

1.9. Отново и недвусмислено се потвърждава наблюдението за заси-
лените темпове на изменение на законодателството през последните 5 
години. От всички 944 изменения и допълнения 691 или над 70 % са 
направени през последните 5 години. Този процент в рамките на четири 
последователни 6-месечни периода е един и същ.   

През настоящия период броят на законите, изменени и допълнени 10 и 
повече пъти след 2005 г., намалява – 29 от общо 45 изследвани закона 
или около 65 %. През предходния 6-месечен период този брой е над 
80 %. Броят на законите, изменени и допълнени 10 и повече пъти след 
2005 г., в рамките и на четирите изследвани периода е над 60 %.

1.10. Няма промяна по отношение на броя на законите, изменяни и 
допълвани повече от веднъж годишно – както и през предходните два 
периода, 90 % (41) от законите са изменяни повече от веднъж годишно. 

1.11. През изследвания период значително нараства броят на закони-
те, изменени още през първата година след влизането им в сила – 26 
или 57 % от изследваните закони. Прави впечатление, че 16 от тези 26 
закона са относително нови (приети след 2005 г.). За сравнение през 
предходния шестмесечен период броят на законите, изменени още през 
първата година след влизането им в сила, възлиза на 22 или 42 % от из-
следваните закони, като 10 от тези закони са приети след 2005 г. 

1.12. Отново могат да бъдат посочени примери за закони, които са из-
менени още преди да влязат в сила. Такива са Законът за търговския ре-
гистър, изменен 5 пъти преди да влезе в сила, Законът за данък върху 
добавената стойност,  изменен 3 пъти преди да влезе в сила, и Законът за 
акцизите и данъчните складове, изменен веднъж преди да влезе в сила. 

ТЕМПОВЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Период Общ бр. изм. 
и доп.

Бр. изм. от 
2005 г. до 

сега

Среден бр. 
изм. за една 

година

Среден бр. 
изм. на 
закон

Бр. закони, 
изм. през 
първата 

година след 
влизане в 

сила

Бр. закони, 
изм. повече 

от веднъж 
годишно

Бр. закони, 
изм. 10 и 

повече пъти 
след 2005 г.

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

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

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

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

Таблица 3

Източник: Сиела

1.13. Водещо място сред законите с най-голям средногодишен брой из-
менения и допълнения заемат Кодексът за социално осигуряване, Да-
нъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за данъците върху 
доходите на физическите лица, Кодексът за застраховането и Законът 
за данък върху добавената стойност (фиг. 2). Както беше отбелязано в 
предходното изследване, динамиката на изменение на данъчните зако-
ни донякъде би могла да бъде обяснена, от една страна, с характера на 
тези отношения и връзката им с бюджета, а от друга – с факта, че неряд-
ко промените се налагат поради изменения в други закони. Високият 
темп на промени в Кодекса за социално осигуряване и в Кодекса за 
застраховането обаче трудно би могъл да бъде разбран. Кодексът за со-
циално осигуряване е приет през 1999 г. и до края на декември 2011 г. 
е променен 83 пъти, като 56 от тези промени са направени след 2005 г. 
Кодексът за застраховането е приет през 2005 г. и е с 24 изменения 
и допълнения. Твърде интензивните промени в тези закони несъмнено 
са белег за отсъствието на дългосрочно виждане за развитието на тези 
важни системи.
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1.14. Сред законите с най-малък средногодишен брой изменения и до-
пълнения от разглежданите през периода са Указ № 904 от 1963 г. за 
борба с дребното хулиганство, Законът за ветераните от войните, За-
конът за собствеността, Законът за финансово управление и контрол в 
публичния сектор, Законът за признаване, изпълнение и изпращане на 
решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на фи-
нансови санкции (фиг. 3). Малкият брой изменения и допълнения при 
някои от тези закони се дължи на тесния кръг обществени отношения, 
които уреждат – напр. Законът за ветераните от войните. При други за-
кони това е въпрос на кратък период на действие – напр. Законът за 
признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или 
отнемане и решения за налагане на финансови санкции (в сила от фев-
руари 2010 г.). При трета категория закони липсата на голям интензитет 
на изменение може да намери обяснение в отсъствието на динамика в 
съответните обществени отношения – напр. Законът за собствеността. 

Източник: Сиела
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Закон за финансовото управление и контрол в 
публичния сектор
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Закон за ветераните от войните 

указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното 
хулиганство

Закон за признаване, изпълнение и изпращане 
на решения за конфискация или отнемане и 
решения за налагане на финансови санкции

1.15. Анализът на данните относно отклоненията от общото правило за 
влизане в сила на законите (3 дни след обнародването на закона в Дър-
жавен вестник) показва, че 11 (или над 20 %) от приетите закони влизат 
в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник, а 3 закона 
предвиждат обратно действие на всички или на част от разпоредбите си. 
Това е значително намаление спрямо предходния период, когато е уста-
новено, че 40 % от приетите закони влизат в сила от деня на обнародва-
нето. Анализът на следващите периоди ще покаже дали е налице положи-
телна тенденция в това отношение и законодателят все по-ограничено 
прибягва до това отклонение от общото правило за влизане в сила. 12 от 
приетите през втората половина на 2011 г. закони предвиждат по-дълъг 
от 3 дни срок за влизане в сила – нещо, което би дало допълнителна въз-
можност на техните адресати да се запознаят с правилата за поведение, 
съдържащи се в тях.

1.16. Средният престой в Народното събрание на законопроектите, 
превърнали се в закони през изследвания период, е 83 дни. Този срок 
включва периода от внасянето на законопроектите до окончателното им 

Източник: Сиела
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приемане на второ четене. Той е с 40 дни по-къс спрямо предходния 
6-месечен период.  Намалението се дължи на по-малката концентрация 
на „престояли” законопроекти през настоящия период.  

И този път не липсват законопроекти, приети с изключителна скорост. 
Законът за изменение на Закона за търговския регистър е приет 6 дни 
след постъпването му в Народното събрание, а Законът за изменение на 
Наказателно-процесуалния кодекс (ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г.) е при-
ет 26 дни след постъпването му в Народното събрание. Това е обяснимо 
предвид характера и обема на предлаганите изменения – отлагане на 
срока на влизане в сила на регистрирания достъп до търговския регис-
тър, съответно отлагане на началото на дейността на специализирания 
наказателен съд. 

1.17. Данните за висящите законопроекти дават основание да се счита, 
че неблагоприятната тенденция на твърде интензивни темпове на про-
мени в законодателството ще продължи и в следващия период. По 14 
или близо 30 % от приетите закони съществуват висящи, т. е. все още 
неприети окончателно на второ четене законопроекти за изменение и 
допълнение, намиращи се на различни етапи от законодателния процес. 
Тревожното е, че 7 от тези проекти на закони са внесени непосредстве-
но след приемането на съответния закон, предмет на настоящия анализ, 
и следователно с ясното съзнание, че той току-що е бил променен. В това 
отношение отново най-показателен е Кодексът на труда. През втората 
половина на 2011 г. той е изменен и допълнен два пъти с отделни ЗИД. 
Междувременно са внесени още два проекта на ЗИД, единият от които 
е приет и обнародван през януари 2012 г., а другият продължава да е 
висящ. Още по-абсурден е фактът, че 4 от реализираните през 2011 г. 
изменения на Кодекса на труда са на Министерския съвет, който е вно-
сител и на законопроекта, приет през януари 2012 г. Подобен пример е 
и Законът за обществените поръчки, изменен през ноември с правител-
ствен законопроект, като през декември Министерският съвет е внесъл 
проект на нов ЗИД. 

1.18. Данните за вносителите на законопроектите, превърнали се 
в закони през изследвания период, отново показват, че Министер-
ският съвет е основният вносител на законопроекти. Той е внесъл 39  
 (или 75  %) от проектите на приетите впоследствие закони, докато народ-
ните представители са внесли едва 13 (или 25 %) от тях (обединените за-

конопроекти с различен вносител са отчетени по ½ на двете места). Тези 
данни потвърждават направения и в предишните изследвания извод, че 
Министерският съвет в най-висока степен влияе върху състоянието и 
развитието на законодателството. Това е нормална практика в страните 
с парламентарна форма на държавно управление.

1.19. В рамките на настоящото изследване за първи път се предлага 
анализ на приетите през периода закони от гледна точка на осъществе-
ния върху тях контрол за конституционосъобразност. Този анализ позво-
лява да бъде търсена връзката между промените в законодателството 
и тяхното съответствие с Конституцията. 15 от 50-те закона, включени 
в настоящото изследване (5 нови и 45 закони, изменени със ЗИД), или 
30 % са били обект на контрол за конституционност от тяхното приемане 
досега. Общо по тези 15 закона Конституционният съд се е произнесъл с 
29 решения, като 18 съдържат цялостно или частично уважаване на ис-
канията, а в 11 решения исканията са отхвърлени. Разпоредби на 13 от 
законите (26 % от изследваните закони) са обявявани за противоконсти-
туционни. 6 от законите са били обект на конституционен контрол повече 
от веднъж, като водещи в това отношение са Наказателният кодекс с 6 
решения на Конституционния съд, Кодексът за социално осигуряване 
с 4 решения и Кодексът на труда и Законът за данък върху добавена-
та стойност с по 3 решения. Доколкото в преобладаващия брой случаи 
сезирането на Конституционния съд е в период, относително близък до 
приемането на съответната законова промяна, натрупването на данни 
по тези показатели в следващи периоди ще позволи да бъдат правени и 
по-общи изводи за конституционосъобразността на приеманите закони.

1.20. Законите, предмет на настоящия анализ, предвиждат общо 535 
различни по вид и по юридическа сила подзаконови нормативни ак-
тове или средно близо по 11 акта на закон (табл. 4). Тези данни са 
напълно съизмерими с данните за предходните изследвани периоди. 
Само за периода януари – юни 2010 г. средният брой актове на закон 
е малко под 10. За останалите три 6-месечни периода стойността на 
този показател е над 10. 



20 21

1.21. Законите, приети през изследвания период, предвиждат 77 нови 
подзаконови актове спрямо 68 за предходния период, когато обаче са 
приети по-голям брой закони (табл. 4). 12 от законите са увеличили броя 
на нормативните актове по прилагането си. По-ярки примери в това от-
ношение са Законът за културното наследство – с над 26 акта по прила-
гането му, от които 3 нови, Кодексът за търговското корабоплаване – с 
над 37 подзаконови нормативни акта, от които 3 нови, Законът за защи-
та при бедствия – с 12 подзаконови нормативни акта, от които 5 нови. 

1.22. Броят на приетите през изследвания период закони, предвиждащи 
едновременно правилник за прилагане и други подзаконови норматив-
ни актове, е 8 при 16 за периода януари – юни 2011 г. (табл. 4). Съотна-
сянето на тези данни към общия брой приети закони в рамките на двата 
периода показва и процентно намаление – от 26 % през предходния пе-
риод до 16 % през настоящия период. По-интересни примери са Законът 
за пътищата с правилник за прилагане и 14 други актове по прилагането 
му, Законът за лова и опазване на дивеча и Законът за митниците с пра-
вилник за прилагане и с по 10 други подзаконови актове.

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

Таблица 4

Източник: Сиела
*В общия брой подзаконови актове не са включени устройствените правилници на предвидени със закона органи.
*В някои случаи основанието за издаване на подзаконови нормативни актове е посочено твърде общо, поради което общият 
брой актове може да се окаже по-голям (това е обозначено със знак “+”).

26

27

28

30

35

37

39

45

49

53

Закон за културното наследство

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Закон за кредитните институции

кодекс на труда

кодекс за търговското корабоплаване

Закон за гражданското въздухоплаване

Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на 
други предприятия за колективно инвестиране

кодекс за социално осигуряване

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Източник: Сиела

Фигура 4

С най-голям общ брой подзаконови нормативни актове са Законът за 
публичното предлагане на ценни книжа с 53 акта, следван от Кодекса за 
социално осигуряване с 49 акта, Закона за колективните инвестицион-
ни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране с 45 акта 
и Закона за гражданското въздухоплаване с 39 акта (фиг. 4).

1.23. В рамките на изследвания 6-месечен период в Народното събра-
ние са внесени общо 93 законопроекта (без ратификациите). 20 от тях 
са проекти на нови закони и 73 са проекти на ЗИД (табл. 5). Броят на 
внесените законопроекти е намалял в сравнение с предходния 6-месе-
чен период, когато те са били 121, от които 6 проекта на нови закони и 
115 проекта на ЗИД. Това отново може да бъде обяснено с намалените 
темпове на работа на Народното събрание поради проведените избори 
и ваканцията по време на предизборната кампания.
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ВНЕСЕНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ В ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

Период Общо Нови закони ЗИД

Юли 29 5 24

Август 7 2 5

Септември 15 4 11

Октомври 10 3 7

Ноември 14 4 10

Декември 18 2 16

Общо 93 20 73

Таблица 5

Източник: www.parliament.bg
*Броят на законопроектите не включва проектите на закони за ратификация. През разглеждания период внесените ратификации 
са 17, като 16 от тях са приети.

От внесените в периода юли – декември 2011 г. 93 законопроекта (без 
ратификациите) 33 са приети, 18 са отхвърлени, 2 са оттеглени, а 40 все 
още са висящи и се намират на различни етапи от законодателния про-
цес (табл. 6). От приетите законопроекти 24 са на Министерския съвет, а 
9 са внесени от народни представители. Тези данни, както и данните за 
отхвърлените и оттеглените законопроекти (18 отхвърлени и 2 оттеглени 
законопроекта на народни представители и нито един отхвърлен и отте-
глен законопроект на Министерския съвет) още веднъж потвърждават 
направения по-горе извод, че Министерският съвет в най-висока степен 
влияе върху темповете на промени в законодателството. 

РАЗВИТИЕ НА ВНЕСЕНИТЕ В ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗАКОНОПРОЕКТИ

Общо Министерски съвет Народни представители

Приети 33 24 9

Отхвърлени 18 0 18

Оттеглени 2 0 2

Висящи 40 24 16

Таблица 6

Източник: www.parliament.bg
*Развитието на внесените в периода юли – декември 2011 г. законопроекти е проследено към 15 февруари 2011 г.

По-важни изводи и препоръки:
1. Въз основа на извършения анализ на четири последователни 6-месечни пери-
ода се потвърждават изводите за нестабилност и непредвидимост на българския 
правен ред поради високата степен на изменчивост на нормативните актове. Ма-
кар в настоящото изследване да се наблюдават някои положителни промени по оп-
ределени показатели спрямо предходните периоди (напр. брой закони, изменени и 
допълнени и през предходния 6-месечен период; средногодишен брой изменения 
и допълнения на закон; отклонения от общото правило за влизане в сила), не може 
да се твърди, че е налице определена положителна тенденция, поради отсъствие на 
пълна съпоставимост на данните.    

2. Данните за висящите законопроекти отново дават основание да се счита, че 
неблагоприятната тенденция за твърде интензивни темпове на промени в законо-
дателството ще продължи и в следващия период.  

3. В голяма степен тази динамика се генерира от Министерския съвет. Той е не 
само основен вносител на законопроектите, но както бе отбелязано в предходните 
изследвания, на практика има отношение към всички законопроекти, разглеждани 
от Народното събрание. 

4. Високите темпове на промяна, особено изменението и допълнението на закони, 
твърде скоро след влизане в сила на последната им промяна, показват стихийност, 
хаотичност и отсъствие на дългосрочна визия за развитие на политиката и законо-
дателството в дадена обществена сфера. 

5. Изследването на четири последователни 6-месечни периода позволява да бъде 
установена тенденция за концентрация на измененията в едни и същи области при 
това области, които засягат правата и интересите на големи групи от населението 
и на това основание предполагат по-голяма стабилност и предвидимост (напр. Ко-
дексът на труда и Кодексът за социално осигуряване). Отсъствието на дългосрочна 
визия и ясна концепция за политиката в сфери, които са най-тясно свързани с жи-
тейските планове на хората, е особено тревожно.

6. Анализът на законодателната дейност (в това число анализът в т. II) показва, че 
нерядко причина за измененията в законите е тяхното неизпълнение от страна 
на държавните органи, отговорни за прилагането им. Това свидетелства, че още 
при приемането на съответното законово положение законодателят не обмисля 
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Изводите и коментарите за качеството на някои по-важни закони, 
приети в рамките на разглеждания 6-месечен период, условно 
могат да бъдат обособени в следните основни групи:

 Реформи и закони

 Хора или правила

 Други проблеми на законодателната дейност

2.1. Реформи и закони

Настоящият анализ включва в тази група две категории закони. От една 
страна, това са закони, съдържащи претенцията, че съставляват зако-
нодателна основа за сериозни промени в определена област. От дру-
га страна, тук попадат и закони, извършващи изменения в проведена 
по-рано на законодателно равнище реформа в определена обществена 
сфера („реформа на реформата”), което показва липса на ясна визия и 
конюнктурен подход.

2.1.1. Един от законите, който привлече общественото внимание и по-
роди дискусии заради сериозната заявка на вносителите за решителна 
крачка към осигуряване на фискална и макроикономическа устойчи-
вост, е Законът за изменение и допълнение на Закона за устройството 
на държавния бюджет (ДВ, бр. 54 от 15 юли 2011 г.). Независимо че 
формално вносители на законопроекта са народни представители (оста-
ва на страна проблемът, че отново закон, който претендира да предлага 
съществена промяна в дадена сфера, се внася в Народното събрание, 
без зад него да стои отговорността на Министерския съвет), законът на 
практика цели да уреди два от трите основни пункта на т. нар. пакт за 
финансова стабилност, публично предложен от министъра на финанси-
те: предвиждане на таван на разходите по консолидираната фискална 
програма в размер на 40 на сто от брутния вътрешен продукт, таван на 
дефицита в размер на 2 на сто от брутния вътрешен продукт и въвежда-
не на квалифицирано мнозинство от 2/3 за промяна на преките данъци. 

достатъчно доколко и как то би могло да бъде практически реализирано, в това 
число дали може да бъде финансово обезпечено. У органите, имащи отношение 
към законодателния процес, като че ли съществува разбирането, че промяната 
в закона е лесен и удобен инструмент за преодоляване на собственото им безот-
говорно отношение към един или друг проблем, предмет на законово уреждане. 
Тази порочна практика е недопустима, тъй като тя допълнително уронва значение-
то на правото като важен социален регулатор и се отразява негативно върху отно-
шението на обществото към зачитането на правния ред. Трудно може да се очак-
ва, че когато създаващият правилата не показва достатъчно сериозно отношение 
към тях, този, за когото правилата се отнасят, ще проявява дължимото уважение.

II. анализ на някои 
по-важни закони
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Тъй като последното от трите предложения не би могло да се реализира 
без конституционна промяна, за която е необходимо квалифицирано 
мнозинство, законодателят се задоволи да направи само първите две 
промени.

Настоящото изследване не си поставя за цел да влиза в професионална 
полемика относно целесъобразността на направените изменения. Тук 
по-скоро се акцентира върху несъответствието между заявеното от вно-
сителите намерение за сериозна реформа, високите цели и очакваните 
резултати, от една страна, и избраната форма за реализиране на тези 
цели, от друга страна. 

Разпоредбата на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за ус-
тройството на държавния бюджет, според който „разпоредбите на зако-
на могат да бъдат изменяни, допълвани или отменяни единствено с нов 
закон за устройството на държавния бюджет или със специален закон за 
изменение и допълнение на този закон” не осигурява достатъчна гаран-
ция за устойчиво прилагане на тези правила. При отсъствие в българска-
та правна традиция на практиката, позната в други държави, определени 
закони да бъдат приемани, респективно изменяни със завишено мно-
зинство, както и при невъзможността тези промени да бъдат закрепени 
на конституционно ниво, подобно самоограничаване на Народното съ-
брание има най-вече политически смисъл. То не създава никаква преч-
ка следващото, а защо не и същото парламентарно мнозинство, приело 
тези разпоредби, да ги отмени или измени още при приемането на след-
ващия държавен бюджет. 

2.1.2. Интерес за настоящото изследване представлява и Законът за 
държавния бюджет на Република България за 2012 г. и по-специално 
§ 95 от Преходните и заключителните разпоредби, с който се правят 
изменения в Закона за висшето образование. Разпоредбата предлага 
промяна в начина на образуване на субсидията за издръжка на обу-
чението на студентите и докторантите в държавните висши училища. Тя 
има за цел чрез въвеждането на нова „комплексна оценка за качест-
вото на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на 
труда” да осигури диференциация във финансирането на висшите учи-
лища. За промени в модела на финансиране на висшето образование, 
така че той в по-голяма степен да отчита качеството на обучението, се 
говори през последните години. Безспорно насоката на направените 

промени е правилна. Както обаче нееднократно е обръщано внима-
ние в изследването по повод изменения в други закони, подобни про-
мени не е редно да се правят „на парче”, фрагментарно, без ясна ви-
зия как ще се развива системата на висшето образование, закрепена 
в изцяло нов закон. Още повече, че само няколко месеца по-рано бяха 
направени промени в Закона за висшето образование, този път в ре-
жима на акредитацията. По съществото на предложението трудно може 
да се каже повече, тъй като тази така важна оценка, към което насочва 
и наименованието й (имайки предвид, че от нея зависи субсидията на 
висшето училище), е въведена с един единствен текст, който препра-
ща към подзаконов акт за детайлната й уредба. Разпоредбата посочва 
обаче, че оценката включва резултатите от акредитацията. Буди недо-
умение фактът, че комплексната оценка, която се явява по-важна от 
оценката от акредитацията (доколкото последната е само елемент от 
системата от критерии, формиращи комплексната оценка), е уредена 
с една разпоредба в главата за финансирането на висшите училища, 
докато например акредитацията е обект на цяла самостоятелна глава, 
включваща много детайлна уредба. Подобни диспропорции са само 
малка част от проблемите, които биха могли да възникнат при подобно 
„накърпване” на закона. Практиката, основни обществени отношения 
да бъдат уреждани не със закона, а на подзаконово ниво (както се по-
твърждава и от данните в настоящото изследване), не е характерна 
само за една публична сфера. Но тя винаги, освен всичко друго, оставя 
усещането или за недостатъчна подготвеност на промените, или за бяг-
ство от по-сериозен дебат по промените, които се предлагат.

2.1.3. Със Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 
(ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г.) са създадени нови престъпни състави, 
уреждащи посегателства, свързани с организацията и провеждането на 
спортни състезания. Този закон попада в тази част на изследването поне 
на две основания. От една страна, независимо че вече години наред се 
коментира необходимостта от изготвяне на проект на нов Наказателен 
кодекс, който да предложи единна и цялостна концепция за наказателна-
та политика на държавата, вече няколко правителства нямат достатъчно 
воля да предложат публично такъв, въпреки заявката, че проектът е в 
много напреднала фаза. В същото време Наказателният кодекс се про-
меня средно два пъти годишно. Без да се коментира законът за изме-
нение и допълнение от съдържателна гледна точка (въпреки че поражда 
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някои въпроси), може да се отбележи, че той затвърждава тенденцията, 
наблюдавана през последните години, за все по-голямо разширяване 
на периметъра на наказателноправната санкция спрямо другите фор-
ми на държавна принуда. Наказателното преследване се разглежда все 
повече като единствено възможната реакция срещу различните право-
нарушения. Разбира се, не може да се отрече, че обществената необ-
ходимост предполага някаква динамика в системата от престъпления и 
наказания – инкриминирането на едни и отпадането на други деяния, 
но това не може да е оправдание за отказ на държавата да търси други 
механизми за въздействие. Наказателното преследване следва да ос-
тане крайно решение, до което се прибягва при най-тежките форми на 
правонарушения, притежаващи най-висока степен на обществена опас-
ност. Спорно е доколко разширяването на обсега на наказателната при-
нуда създава по-добра защита на съответните обществени отношения. 
Сигурно е обаче, че това води до „задъхване” на органите, които трябва 
да я прилагат, без да се решава проблемът с неефективността на други 
органи и институции или на правилата, които уреждат дадени обществе-
ни отношения. 

В заключение, не бива да бъде отричана генерално необходимостта от 
инкриминиране на деяния против спорта или свързани с насилие срещу 
животни, неплащане на социални осигуровки и т.н., но за да бъде ефек-
тивна, наказателната политика се нуждае преди всичко от цялостен пре-
глед на системата от престъпления и наказания, от намиране на онази 
граница, след която останалите форми на принуда стават неефективни и 
започва наказателноправната защита.

2.1.4. Със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване 
за 2012 г. (ДВ, бр. 100 от 20 декември 2011 г.) са извършени изменения 
и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, част от които са свър-
зани с увеличаването на възрастта за придобиване на право на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст.

Увеличаването на възрастта за пенсиониране и в частност стъпките, по 
които това да стане, несъмнено е един от основните въпроси на пенси-
онната реформа, който е актуален и се обсъжда не само у нас. Законо-
дателната промяна в същността си е въпрос на политическа целесъо-
бразност и трудно може да бъде анализирана на юридическа плоскост. 
Впрочем, пред Конституционния съд е повдигнат въпросът относно кон-

ституционносъобразността на разпоредбите за увеличаване на пенси-
онната възраст и ще бъде интересно да се проследи отношението на 
съда в това отношение.

От гледна точка на законодателния подход обаче биха могли да бъдат 
повдигнати някои въпроси с по-общо значение за законодателната 
дейност. 

Разпоредбата на чл. 68, ал. 1, изр. 2 от Кодекса за социално осигурява-
не в новата й редакция предвижда, че „от 31 декември 2011 г. възрас-
тта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година 
с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за 
жените и 65-годишна възраст за мъжете”.

Една година по-рано със Закона за изменение и допълнение на Кодекса 
за социално осигуряване (ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г.) беше 
предвидено, че „от 31 декември 2020 г. възрастта се увеличава от пър-
вия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца за жените и 
мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна 
възраст за мъжете”. Тази „реформа” беше критикувана при предходен 
анализ главно заради отлагането й далече във времето, което на прак-
тика оставяше съмнение относно решимостта за нейното провеждане 
особено като се има предвид силната динамика на изменение на Коде-
кса за социално осигуряване (средно около 7 пъти на година).

Така в рамките на една година законодателят извърши „реформа”, която 
трябваше да влезе в сила 10 години след нейното приемане, след което 
проведе „реформа на реформата”, която влезе в сила 10 дни след обна-
родването на закона в Държавен вестник. 

Независимо дали тази законодателна неустойчивост се дължи на липса 
на визия за промените в пенсионната система, или е проява на полити-
ческа тактика за избягване на социално напрежение в предизборна си-
туация, тя не може да бъде подкрепена особено в такава важна област 
като пенсионното осигуряване. Както беше отбелязано, тя е свързана в 
голяма степен със житейските планове на хората, поради което предпо-
лага по-дългосрочно планиране и перспектива. 

Като недобра практика следва да бъде оценено и внасянето на предло-
жението за промяна в Кодекса за социално осигуряване между първо и 
второ четене от страна на народни представители. Тези промени отразя-
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ват правителствената политика в областта на пенсионното осигуряване 
и е правилно те да бъдат предложени и защитени със съответните мотиви 
от Министерския съвет и то своевременно, за да може да се проведат 
необходимите обществени дискусии.

2.1.5. Последните изменения и допълнения в Закона за търговския ре-
гистър (ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г.) са илюстрация на един друг 
проблем на законодателната дейност, а именно недостатъчната подго-
твеност за практическо приложение на предлаганите промени. В края 
на април 2011 г. в областта на търговската регистрация беше осъщест-
вена принципна промяна, свързана с ограничаването на свободния 
публичен достъп до голяма част от данните, съдържащи се в търговския 
регистър. Предвидено беше тази промяна да влезе в сила от 1 януари 
2012 г. Осем месеца по-късно група народни представители констатира 
в мотивите към внесения от тях законопроект, че „е необходимо отлага-
не влизането в сила на текстове от Закона за изменение и допълнение 
на Закона за търговския регистър, обн., ДВ, бр. 34  от 29.04.2011 г., 
касаещи чл. 11 от ЗТР, за да се приемат нужните изменения в подзако-
новите нормативни актове, регулиращи режима на търговската регис-
трация, както и да се изработят функционалности на информационната 
система на търговския регистър”. С тези аргументи реформата в достъпа 
до търговския регистър беше отложена за 1 януари 2013 г. 

В анализа на предходния 6-месечен период регистрираният достъп 
беше критикуван поради факта, че той води до накърняване на основ-
ното право на гражданите на информация и създава голяма несигур-
ност за стопанските субекти. В рамките на настоящия анализ, като се 
споделят вече изразените принципни аргументи срещу ограничаване-
то на публичността на търговския регистър, се поставя един друг по-
общ въпрос, а именно за необходимостта от по-сериозна подготовка и 
планиране на предложенията за законодателни промени, в това число 
с оглед възможността за тяхното практическо приложение в предвиде-
ните срокове. Особено показателно за недостатъчната обмисленост 
и стихийност на законовите промени е публично изразеното мнение 
на един от вносителите на законопроекта за отлагане на влизането в 
сила на регистрирания достъп (който е и вносител на законопроекта 
за въвеждане на такъв достъп), че отлагането ще даде възможност да 
се обмисли дали регистрираният достъп въобще да не отпадне и да 

се потърсят други начини за защита на личните данни (какъвто беше 
един от основните мотиви за въвеждането на регистриран достъп).

2.1.6. Със Закона за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс 
(ДВ, бр. 61 от 26 юли 2011 г.) се правят две промени по отношение на 
дейността на специализирания наказателен съд. Едната промяна уреж-
да отсрочване на началото на дейността му – вместо в първоначалния 
срок – от 1 август 2011 г., е предвидено той да стартира от 1 януари 
2012 г. Втората промяна засяга родовата подсъдност – престъплени-
ята, свързани с парична подправка и разпространение на фалшиви 
парични знаци, са извадени от компетентността на специализирания 
наказателен съд. 

Законодателното решение за създаване на специализирани наказател-
ни съдилища и съответстващи им прокурорски и разследващи органи 
беше предмет на преходен анализ, в който бяха изложени принципни 
съображения относно предприемането на тази мярка в борбата срещу 
организираната престъпност. С предложените само четири месеца по-
късно промени в закона еднозначно се потвърждава констатацията, че 
отсъства ясна визия и необходимата степен на подготвеност на създа-
ването на тези нови правораздавателни органи. Особено показателен 
е фактът, че се прави промяна в родовата подсъдност още преди спе-
циализираният наказателен съд да е започнал своята работа. Впрочем, 
мотивът за тази промяна е любопитен – опасността, специализираната 
прокуратура да бъде претоварена с дела за престъпления по тези съста-
ви. Логично възниква въпросът, не е ли редно подобен анализ за потен-
циалния брой дела, с които биха се занимавали новите органи, да бъде 
извършен преди законодателното уреждане на въпроса, и то по отноше-
ние на всички престъпни състави, включени в тяхната компетентност и 
съответно на тази основа да бъде предложено най-ефективното реше-
ние в съответствие с предварително поставените цели.

2.2. Хора или правила?

Както в предходни периоди, така и през периода юли – декември 2011 
г., са приети закони, в които се отразява 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.
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2.2.1. През изследвания период е приет Закон за изменение и допълне-
ние на Закона за защита на конкуренцията (ДВ, бр. 73 от 20 септември 
2011 г.), който предвижда увеличаване на състава на Комисията за за-
щита на конкуренцията (КЗК) от 5 на 7 членове. Така законодателят се 
връща към положението от преди изменението на закона от юли 2010 г., 
когато броят на членовете на КЗК беше намален от 7 на 5. Тези промени 
в числения състав на КЗК и то в рамките на толкова кратък период труд-
но могат да бъдат обосновани с принципни и обективни съображения. 

КЗК работи в състав от 11 членове от създаването си през 1991 г. до 
2003 г., когато числеността й е намалена на 7 членове с мотиви за 
ефективност и бюджетни икономии. При редуцирането на състава й 
през 2010 г. до 5 членове към мотива за бюджетни икономии е доба-
вен и мотив за ограничаване на корупционния риск. Системното нама-
ляване на състава на КЗК показва, че законодателят не свързва пряко 
ефективността на работата на този орган с броя на членовете. Промя-
ната през 2011 г. обаче в обратна посока, от 5 на 7 членове, е моти-
вирана с растяща натовареност и бъдещо разширяване на обхвата на 
компетентност на КЗК. Публикуваните годишни доклади за дейността 
на КЗК не показват сериозна възходяща тенденция, която да обуславя 
промяна в броя на комисарите. Броят на заведените през 2010 г. про-
изводства в КЗК (1146) се е увеличил с 1,41 % спрямо 2009 г. (1130), 
като за същия период броят на преписките по Закона за обществените 
поръчки е нараснал с 1,86 % (936/902), а по Закона за защита на 
конкуренцията е намалял с 0,96 % (204/212)1. Не притежава нужния 
общественозначим потенциал и мотивът за предстоящо разрастване 
на компетентността на КЗК, защото има само прогнозен характер. 
Всичко това потвърждава извода, че действителната причина за непо-
следователността на законодателя е друга.

Широката функционална компетентност и териториалната централизация 
на КЗК определят изключително важната й роля в икономическия живот 
на страната. Изборността на комисарите от Народното събрание откри-
ва възможност за политическо влияние върху процесите на националния 
пазар. В такъв контекст за всяко управляващо мнозинство съществува 
потенциален интерес от доминация в КЗК. Законът се е опитал да затрудни 
постигането на тази доминация с разминаване във времето на мандатите 

1 Данните са от годишните отчети за дейността на КЗК, публикувани на официалната интернет страница на КЗК.

на членовете на КЗК и тези на парламентарното представителство. Това 
води до заварени назначения и некомфортна ситуация за управляващи-
те. Както се потвърждава от практиката, изход от тази ситуация е предпри-
емането на законови промени, с които се постига удобният в конкретен 
политически момент персонален състав, съответно мнозинство.

Ето защо заслужава да се обмисли възможността за по-сериозни струк-
турни промени в решаващата компетентност на КЗК, а именно: увели-
чаване на числеността на КЗК дори и по-радикално от настоящото; фор-
миране на отделни колегии, специализирани по предмет; определяне на 
персоналния състав на решаващата колегия ad hoc на случаен принцип. 
Такава реформа би имала за последица, че КЗК няма да решава по кон-
кретните преписки в пълен и предварително известен състав, в резултат 
на което ще се подобри оперативността и по-ефективно ще се препят-
ства корупционният риск.

2.2.2. Друг пример в същата насока ни дава Законът за изменение и до-
пълнение на Закона за социалното подпомагане (ДВ, бр. 51 от 5 юли 2011 
г.). С него се закрива  съществуващият фонд „Социално подпомагане” и се 
създава фонд „Социална закрила” като негов правоприемник. В мотивите 
на внесения законопроект не са представени аргументи, кое налага про-
мяната на наименованието и закриването на действащия фонд. В упра-
вленската структура на новия фонд е въведена фигурата на изпълнителен 
директор с организационни и представителни функции, а аналогично на 
структурата на закрития фонд решаващата компетентност е възложена на 
Управителен съвет в състав от петима членове. С мотив за укрепване на 
административния капацитет е предвидено утвърждаване на щат на фон-
да, както и възможност за назначаване на комисии и съвети към него. На 
основание на законовите разпоредби министърът на труда и социалната 
политика е назначил изпълнителен директор и Управителен съвет на фон-
да. Показателен за действителната цел на промените е фактът, че измене-
нията по същество в принципите на действие на фонда и във функциите и 
правомощията на управителните органи са незначителни (предвидено е, 
че условията и редът да разходване на средствата по фонда се определят 
в методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика).

2.3. Други проблеми на законодателната дейност

2.3.1. Нееднозначно отношение на законодателя и/или органите за кон-
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ституционен контрол по определени въпроси, предмет на законова уредба

Законът за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата 
служба (ДВ, бр. 69 от 8 септември 2011 г.) повдига интересни въпро-
си, свързани с нееднозначното отношение на законодателя и на орга-
ните за конституционен контрол към т. нар. лустрационни разпоредби2. 
С промените в Закона за дипломатическата служба бяха предвидени 
ограничения при заемането на определени ръководни дипломатиче-
ски длъжности от лица с доказана принадлежност към Държавна сигур-
ност и към разузнавателните служби на Българската народна армия. 
Тези разпоредби бяха атакувани пред Конституционния съд, който с  
Решение № 11/2011 г. ги обяви за противоконституционни.

Настоящият анализ няма нито задачата, нито амбицията да представи 
становище „за” или „против” лустрационните разпоредби. Този въпрос  
нееднократно е бил обект на вниманието на законодателя и на консти-
туционните съдии, като са изтъквани сериозни аргументи и в едната, и 
в другата посока. Често дискусията се води с аргументи на границата 
между юридическото и политическото говорене. Любопитен е фактът, 
че  аргументи в подкрепа на двете крайни позиции се черпят от едни 
и същи конституционни разпоредби, международни актове и практи-
ка на международни организации. Темата повдига интересни правно-
философски въпроси – за измеренията на регулативната функция на 
правото и за това, доколко то може да съдържа ценностни оценки на 
факти от миналото.  

В настоящото изследване се предлага кратък преглед на лустрационните 
текстове, съдържащи се в българското законодателство, и на решенията 
на Конституционния съд по тях (табл. 7). 

Общо в 8 закона са били приемани лустрационни разпоредби. От тях 6 
са действащи и 2 са отменени. Както се вижда, всички законови раз-
поредби, въвеждащи лустрация, с едно изключение (законът, уреждащ 
разкриването на принадлежността към бившите служби, който предвиж-
да подобно изискване по отношение на членовете на комисията, която 
разкрива тази принадлежност) са били оспорени пред Конституционния 
съд. Това само по себе си е показателно за силно противоречивия ха-
рактер на темата. 

Конституционният съд е обявил съответните законови разпоредби за 
противоконституционни в 4 свои решения, а в 2 не е намерил такова 
основание. Единият закон е Законът за временно въвеждане на някои 
допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните 
организации и Висшата атестационна комисия, който е отменен, а вто-
рият е Законът за радиото и телевизията, който продължава да е в сила. 
Към момента това е единственият случай на действаща лустрационна 
разпоредба в българското законодателство. Все още Конституционният 
съд не се е произнесъл по Закона за Българската телеграфна агенция.

2 Лустрация – от лат. lustratio – изчистване посредством жертвоприношение. Законово ограничаване на права-
та на някои категории лица за заемане на определени длъжности.



36 37

Таблица 7

ЛУСТРАЦИОННИ ЗАКОНИ И КОНСТИТУЦИОНЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХ
Приемане 
на лустра-
ционните 

разпо-
редби

Приложно поле на 
лустрационните 

разпоредби

Решение на 
КС (РКС)

Диспозитив 
на РКС Основни аргументи в РКС Особени мнения към РКС Основни аргументи в особените мнения към РКС

1. Закон за банките и кредитното дело 
Отменен
март 1992 § 9:

- ръководни органи на 
банките

- срочен характер на 
ограничението – 5 г.

РКС №8/ 
1992

Противокон-
ституционен

•	Нарушение на принципа на равенството - чл. 6, ал. 2 от КРБ
•	Дискриминация в достъпа до определена професия, забранена от 

международните договори

4 •	Няма нарушение на принципа на равенството – признакът професионализъм не е сред изчерпателно изброените в чл. 
6, ал. 2 от КРБ

•	Няма нарушение на достъпа до професия –  международните договори допускат  изключения, основани на квалифи-
кационни изисквания

•	Международните договори допускат органичения на правата, когато това се прави за защита на обществената сигур-
ност и правата и свободите на другите

2.
Закон за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете
на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия
Отменен
декември 
1992

Законът в цялост:
- членовете на 

ръководните органи 
на научните органи-
зации и ВАК

- срочен характер на 
ограничението – 5 г.

РКС №1/ 
1993

Не е  
противокон-
ституционен

•	Няма нарушение на принципа на равеството – ограничението е 
свързано с професионализма на лицата – чл. 6, ал. 2 не съдържа 
такъв признак

•	Няма ограничение на правото на труд и свободен избор на професия 
– възможността на учен да земе ръководна длъжност не е право, не е 
избор на професия и място на работа

•	Няма ограничение на академичната автономия

5 •	Противоречие с принципа на равенството на гражданите
•	Противоречие с правото на академична автономия
•	Противоречие с правото на труд
•	Противоречие със забраната за преследване или ограничаване на правата на някого поради убежденията му

3. Закон за администрацията
Действащ
ноември 
1998 

§ 1:
- ръководни 

длъжности в 
администр.

- срочен характер на 
ограничението – 5 г.

РКС № 2/ 
1999 

Противокон-
ституционен

•	Нарушение на принципа на равенството – дискриминация по 
признак политическа принадлежност

•	Ограничение на правото на труд
•	Нарушение на принципите на правовота държава - индивидуалната 

отговорност, право на защита, презумпция за невиновност, възмож-
ност за съдебно обжалване

•	Нарушение на забраната за преследване и ограничаване на правата 
поради лични убеждения

5 •	Няма нарушение на принципа на равенството – признаците са изчерпателно посочени в чл. 6, ал. 2 
•	Няма нарушение на правото на труд и на свободния избор на професия – ръководната работа в администрацията не 

е вид професия
•	Ограничения, основани на признака професионализъм са допустими и съгласно международните договори

4. Закон за радиото и телевизията
Действащ
ноември 
1998 

Чл. 26 и чл. 59
- членовете на СЕМ
- членовете на УС на 

БНР и БНТ

РКС № 10/ 
1999

Не е 
противокон-
ституционен

•	Няма нарушение на принципа на равеството – липсва дискримина-
ционен признак от изчерпателно изброените в чл. 6, ал. 2 – не става 
дума за лично и обществено положение

•	Не става дума за държавна длъжност и държавни служители
•	Защита на обществения интерес

5 •	КС вече има практика в обратен смисъл (РКС 2/1999)  – съображенията важат на по-голямо основание – ограниче-
нието е безсрочно и длъжностите не са държавни

•	Нарушение на принципа на равенството на основание признака обществено положение
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5.
Закон за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето разузнавателно управление на Генералния щаб (Отменен) 
и Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Действащ)
август 
1997

Чл. 4а, ал. 3, т. 2 в 
отменения закон; 
чл. 5, ал. 4, т. 2 и 3 в 
действащия закон
- членовете на 

комисията по закона

Няма 
оспорване 
пред КС

6. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Действащ
юли  
2009

Чл. 3
- ръководни органи 

на НС и на парлам. 
комисии, участие 
в междуранодните 
делегации, членство 
в определени 
комисии

РКС № 11/ 
2009

Противокон-
ституционен

•	Нарушение на чл. 1, ал. 2 от КРБ - принцип на народния суверенитет
•	Нарушение на чл. 67, ал. 1 – свободен мандат
•	Противоречие на чл. 76, ал. 3 от КРБ – на първото заседание на На-

родното събрание се избират председател и заместник-председатели
•	Нарушение на принципа на равенството на гражданите – социален 

признак
•	Накърняване на достойноството и правата на гражданите

3 •	Законът за достъп и разкриване на документите.... е основа на подобно законодателно решение. Решенията на НС за 
избиране на органи и членове на комисии и делегации се вземат по целесъобразност. Няма пречка НС да нормативи-
зира това като вътрешно правило

•	Няма нарушение на принципа на народния суверенитет и свободния мандат – правото да бъдат избирани в органи и 
комисии е извън конституционния статут на народния представител и не ограничава конституционните му функции

•	Няма нарушение на принципа на равеството -  признаците са изчерпателно изброени. Принципът на равенството 
изисква еднакво третиране на еднаквите случаи и различно – на различните

7. Закон за дипломатическата служба
Действащ
септември 
2011

Чл.  27, ал. 4, чл. 31, ал. 
3, чл. 33
- ръководни 

длъжности в 
дипломатическата 
служба

РКС № 11/ 
2011

Противокон-
ституционен

•	Нарушение на принципа на равенството – дискриминация по 
признака лично и обществено положение

•	Негативната общественополитическа и ценностна оценка за рабо-
тата на службите на тоталитарната държава не бива да се смесва с 
въпроса за конституционните права на гражданите в едно демокра-
тично общество

•	Нарушение на принципа на правовата държава - създава се пре-
зумпция за колективна укоримост на определени категории правно-
регламентирани дейности без да се преценява конкретната дейност 
на отделните лица

•	Непропорционално ограничаване на човешки права по смисъла на 
ЕКЗПЧОС и практиката на ЕСПЧ

•	Ограничаване на правото на труд

3 •	Законът за достъп и разкриване на документите... е основа за подобно законодателно решение. Създаването на общо 
правило е за предпочитане вместо решения ad hoc с риск за проява на субективизъм и неравно третиране

•	Няма нарушение на принципа на равеството -  признаците са изчерпателно изброени;
Принципът на равенството изисква еднакво третиране на еднаквите случаи и различно – на различните. Този принцип не 

изключва правото на законодателно установяване на конкретни изисквания за заемане на определени длъжности
•	Правото не е неутрално по отношение на общовалидните човешки ценности и не черпи легитимността си само от факта 

на установяването си от държавата, независимо каква е тя
•	Практиката на ЕСПЧ допуска подобни ограничения – изискването за лоялност е част от легитимната цел за защита на 

демокрацията
•	Не се нарушават трудови права – само се въвежда допълнително изискване като гаранция за предотвратяване на 

нелоялност към държавния и обществения интерес

8. Закон за Българската телеграфна агенция
Действащ
декември 
2011

Чл. 11, ал. 1, т. 8
- генерален директор 

на БТА

Образ. к.д. на 
16.01.2011 

Източник: www.constcourt.bg; Сиела
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2.3.2. Неизпълнението на закона като основание за неговата промяна

Със Закона за изменение на Закона за собствеността (ДВ, бр. 105 от 
29 декември 2011 г.) се внася поредната, четвърта по ред, промяна 
в разпоредбата, уреждаща спирането на придобивната давност върху 
държавни и общински имоти. Тази разпоредба е в сила от 1 юни 2006 
г., когато изтича 10-годишният срок, в който на основание на приетите 
през 1996 г. Закон за държавната собственост и Закон за общинската 
собственост държавни и общински имоти – частна собственост можеха 
да бъдат придобити по давност. В първоначалната редакция на разпо-
редбата спирането на давността е със срок до 31 декември 2006 г. Впо-
следствие разпоредбата е претърпяла следните промени:

 На 13 декември 2006 г. (18 дни преди изтичането му) срокът е удължен 
до 31 декември 2007 г.;

 На 28 декември 2007 г. (3 дни преди изтичането му) срокът е удължен 
до 31 декември 2008 г.; 

 На 23 декември 2008 г. (8 дни преди изтичането му) срокът е удължен 
до 31 декември 2011 г.;

 На 29 декември 2011 г. (2 дни преди изтичането му) срокът е удължен 
до 31 декември 2014 г. Във внесения законопроект е предвидено сро-
кът да се удължи до 31 декември 2012 г., но при обсъжданията е предло-
жено допълнително удължаване на срока. 

Всички удължавания на срока са със сходни мотиви – затруднения 
на компетентните органи във връзка с индивидуализиране на имоти-
те и оформяне на надлежни документи, удостоверяващи правото на 
собственост. Оказва се, че 18 години (10 години след 1996 г., кога-
то е възникнала правната възможност за придобиване на държавни 
и общински имоти по давност, и 8 години общо удължаване на срока 
за спиране на давността) не са достатъчни за предприемане на не-
обходимите действия за установяване на собствеността на държавата 
и общините. Това е красноречив пример за промяна, мотивирана от 
неизпълнението на закона.

Подобен пример съдържа и Законът за изменение и допълнение на За-
кона за защита на животните (ДВ, бр. 92 от 22 ноември 2011 г.). Срокът 
за настаняване на безстопанствените животни в приюти, който е изтекъл 

на 31 януари 2011 г., е удължен до 31 декември 2015 г., като са посоче-
ни редица причини от „обективен характер”, поради които първоначал-
ният срок не е спазен. 

Този случай, за съжаление, не е единичен и е показателен за липсата на 
воля за решаване на проблемите от страна на оправомощените органи 
и за тяхната склонност да предприемат промени с цел привеждане на 
законовото положение в съответствие с фактическото.

2.3.3. Непоследователност на законодателя и непрецизна законодател-
на техника

През октомври 2011 г. Народното събрание прие 23-тото изменение на 
Закона за обществените поръчки (ЗОП). Измененията и допълненията в 
ЗОП представляват интерес за настоящото изследване, тъй като са при-
мер за липсата на последователност и дългосрочно виждане от страна 
на законодателя.

ЗОП бива изменян средногодишно 3 пъти, което е изключително висока 
стойност като се има предвид характерът на урежданите обществените 
отношения – редът, по който се изразходват голямата част от бюджетни-
те средства. Три промени в ЗОП годишно означават, че на три пъти се 
променя редът, по който се извършват голяма част от разходите. В рам-
ките на една година администрацията трябва да се нагажда в движение 
и да прилага различни норми за едни и същи процедури. Последното 
изменение и допълнение влиза в сила от 26 февруари 2012 г. До тази 
дата възложителите ще провеждат процедури по досегашния ред, а след 
това ще започнат да го правят по нов ред. При това, още преди послед-
ното изменение да е влязло в сила, в началото на декември 2011 г. Ми-
нистерският съвет е внесъл в Народното събрание предложение за ново 
мащабно изменение в ЗОП (законопроектът е от 77 параграфа, като 
се предлагат и промени в текстове, които са изменени при последните 
изменения и допълнения), което съгласно предложения законопроект е 
предвидено да влезе в сила от 1 март 2012 г. Това означава, че възло-
жителите ще възлагат поръчките по един ред до 26 февруари 2012 г., по 
втори от 26 февруари до 1 март и по трети от 1 март 2012 г. Тази кури-
озна ситуация, в която разпоредби има „живот” само 4 дни е свързана 
с голямото забавяне на иначе планираните изменения в ЗОП съгласно 
Концепцията за промени в законодателството по обществените поръчки 
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през 2011 г., приета от Министерския съвет. Във всички случаи подобни 
хипотези следва да бъдат избягвани.

Непоследователността на законодателя по отношение на ЗОП най-ре-
лефно може да бъде представена, като се проследи как са се променяли 
органите по обжалване на актовете през последните 10 години.  Това са:

 окръжният съд и ВАС (по общите административнопроцесуални прави-
ла) – до 2004 г.;

 районният съд и съответно окръжният съд (по общия исков ред по ГПК), 
както и специален арбитражен съд към Агенцията за обществени поръч-
ки – от 2004 г. до   2006 г.;

 Комисията за защита на конкуренцията и ВАС – от 2006 г. досега.

Обсъждана е и възможността за преминаване отново към съдебно 
обжалване с компетентност било на административните съдилища, 
било единствено на Административен съд – София-град като първа 
инстанция.

По настоящия закон освен КЗК и ВАС имаме следните други режими и 
съответно компетентни органи по обжалване:

 общият административнопроцесулен ред по АПК за т.н. “специални” 
обществени поръчки;

 общият гражданскоправен ред по ГПК по отношение на сключените 
договори за обществени поръчки;

 общият административнонаказателен режим по ЗАНН за актовете на 
административнонаказващите органи.

Любопитен факт е, че независимо от тази сложна система от органи 
за обжалване доскоро по отношение на сключването на договори без 
провеждане на процедура за обществена поръчка (по чл. 2 от Наред-
бата за малките обществени поръчки, която с измененията от октом-
ври 2011 г. е премахната) съществуваше празнота в закона кой е 
приложимият ред в случая – дали административнопроцесуалният, или 
гражданскопроцесуалният.

ЗОП повдига и още един интересен за настоящото изследване въпрос, 
свързан с възприетата законодателна техника на „транспониране” на 

регламент в закона (относно праговете за публикуване на обявления в 
Официалния вестник на ЕС). С последното изменение в ЗОП бяха приети 
нови прагове за провеждане на обществени поръчки в съответствие с 
директивите на ЕС. Тези прагове са изключително важни. За обществени 
пръчки с размер над съответните прагове за доставки, услуги или стро-
ителство, трябва стриктно да се спазват всички правила на съответните 
европейски актове. За поръчките на по-малки стойности са приложими 
само някои от принципите, но не и множеството процедурни правила. 
С измененията от октомври 2011 г. тези прагове са закрепени в бъл-
гарския закон. Един месец по-късно, с внесения нов законопроект за 
изменение и допълнение се предлага повторно изменение на още нев-
лезлите в сила прагове. Тези прагове не са плод на виждането на българ-
ския законодател, а се приемат с регламент на Европейската комисия. 
Той има пряко действие и от момента на влизането си в сила е задъл-
жителен за всички възложители на обществени поръчки в ЕС. Ако има 
противоречие между него и ЗОП, то се прилага регламентът. Подобен 
регламент се издава от Европейската комисия задължително на всеки 
две години – това произтича от Директива 2003/17/ЕО и Директива 
2004/18/ЕО. Този период на свой ред следва от задълженията на ЕС 
като страна по Споразумението за държавни поръчки в рамките на Све-
товната търговска организация. Следователно, българският закон е едва 
„третостепенен” акт. Техниката, да се запишат стойностите на праговете 
в закона, означава, че той ще трябва да се изменя всеки път, когато 
Европейската комисия променя регламента. За да няма разминаване 
при влизането в сила, ще трябва законодателната инициатива в рам-
ките на нашето Народно събрание да започва на един по-ранен етап, 
преди още да има изменение в някой от „по-горестоящите” актове. Това 
на практика е почти невъзможно, а и ненужно. Досегашният режим – с 
препратка към съответния европейски акт, спестява множество усилия 
и едно излишно „копиране” между актове с различен ранг. Още повече, 
че законодателят не се е съобразил с видовете възложители по нашия 
закон, а буквално е възпроизвел терминологията на директивите. Един-
ственият смисъл на подобен подход е, че стойностите в ЗОП са в левове, 
а в европейските актове – в евро. Фиксираният курс лев-евро обаче 
прави дори тази полза незначителна.
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III. конституционен контрол. 
вето на президента

3.1. Конституционен контрол

В периода юли – декември 2011 г. Конституционният съд е постано-
вил общо 4 решения (табл. 8), което е два пъти по-малко спрямо 
периода януари – юни 2011 г., когато e приел 8 решения. За раз-

лика от предходните изследвани периоди през настоящия период няма 
постановени определения за прекратяване на конституционни дела,  
т.е. Конституционният съд е счел за допустими и се е произнесъл по съ-
щество по всички искания, които е разгледал. За цялата 2011 г. броят 
на финалните актове на Конституционния съд възлиза на 14 (12 реше-
ния и 2 определения за прекратяване на конституционни дела), което 
е по-малко спрямо 2010 г., когато този брой е 22 (15 решения и 7 оп-
ределения за прекратяване на конституционни дела). По-малкият брой 
финални актове през 2011 г. е обусловен от по-ниския брой образувани 
дела – 16 за 2011 г. спрямо 22 за 2010 г.

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД 

Година Образувани дела

Брой решения Брой определения 
за прекратяване 

(недопустими 
искания)

Особени мнения 
и становища (по 

решения)Об
щ

о

Ув
аж

ен
и 

ис
ка

ни
я

От
хв

ър
ле

ни

2011 16 12 9 3 2 34
юли - декември 

2011
9 4 3 1 0 19

януари - юни  
2011

7 8 6 2 2 15

2010 22 15 7 6 7 24

2009 19 11 7 3 0 41

2008 5 6 4 2 0 12

2007 10 10 3 5 3 10

2006 12 9 3 6 2 23

2005 11 9 2 5 1 16

Таблица 8

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.

Три от постановените през първата половина на 2011 г. решения съдър-
жат уважаване на исканията, а само в едно искането е отхвърлено (то 
не е за противоконституционност на закон, а за законността на избора 
на президент и вицепрезидент). Запазва се тенденцията за повишаване 
на броя на уважените искания през последните години, като този брой 
вече е над 2/3 спрямо общия брой на постановените решения (фиг. 5).
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През периода значително е нараснал броят на особените мнения и ста-
новища по постановените решения – 19 по 4 решения или по близо 5 
особени мнения и становища на решение (табл. 8). За сравнение през 
предходния 6-месечен период са изразени 15 особени мнения и стано-
вища по двойно по-голям брой решения.

По отношение на средната продължителност на разглеждане на делата се 
наблюдава известно увеличение спрямо първата половина на 2011 г. – 
141 дни (табл. 8). Все пак, за цялата 2011 г. средната продължителност на 
делата е по-ниска от тази за 2010 г. – 126 дни спрямо 140 дни. Сравнено с 
2007 г., 2008 г. и 2009 г., когато средната продължителност на разглеждане 
на делата е 75 дни, за последните две години тя остава относително висока.

От постановените през второто шестмесечие на 2011 г. 3 решения, съдър-
жащи уважаване на исканията, 2 имат отношение към правата на граж-
даните. Това са решенията, с които са обявени за противоконституционни 
разпоредби от:

 Закона за съдебната власт – относно забраната за назначаване, съот-
ветно избор на юристи извън съдебната власт в специализираните нака-
зателни съдилища и прокуратури, съответно за главен инспектор;

  Закона за дипломатическата служба – относно забраната за заемане 
на определени длъжности в дипломатическата служба на лица, които са 
били сътрудници на Държавна сигурност или на разузнавателните служби 
на Българската народна армия.

Както през предходните периоди, така и през настоящия най-активно са 
упражнявали правото си да сезират Конституционния съд народните пред-
ставители, които са отправили общо 3 от исканията, по които съдът е по-
становил решения (табл. 9). Тази активност на народните представители 
нараства устойчиво през последните години: 2008 г. – 1 искане; 2009 г. 
– 6 искания; 2010 г. – 8 искания; 2011 г. – 9 искания. През изследвания 
6-месечен период главният прокурор е отправил едно конституционно ис-
кане. Върховните съдилища, омбудсманът и президентът остават пасивни. 

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН

Година Министерски 
съвет

Народни 
представители Президент Главен прокурор Омбудсман ВКС/ВАС Други

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

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

юли - 
декември 

2011
0 3 1 2 0 1 1 0 0 0

януари  - 
юни  
2011 

0 6 2 4 0 0 1 1 2 1 1 1 1

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

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

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

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

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

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

Общо 1 1 37 2 18 17 4 2 2 11 2 3 6 11 5 1 5 8 3 3 3 7 5 2

Таблица 9

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

Източник: www.constcourt.bg

Фигура 5
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3.2. Вето на президента

В рамките на настоящото изследване за първи път се предлага анализ 
на дейността на президента, която следва да се  разглежда като част 
от законодателния процес, а именно правомощието на президента да 
върне за повторно обсъждане и гласуване приет от Народното събрание 
закон или т.нар. вето. Разглеждането на президентското вето е включе-
но в тази част на изследването, доколкото потенциално то би могло да 
представлява превантивен контрол за конституционност. Още повече, 
че в преобладаващата част от мотивите към ветото на президента се 
използва аргументът „противоконституционност”. Данните за интензите-
та на упражняване на това конституционно правомощие позволяват да 
бъдат правени изводи за степента на участие на президента в законода-
телния процес. 

В периода 2007 – 2011 г. президентът е издал общо 15 указа за връща-
не на закон (фиг. 6). Много по-активно той е упражнявал правото си да 
наложи вето през 2010 г. и 2011 г., когато са издадени общо 11 указа. 
За сравнение в периода 2007 – 2009 г. броят на законите, върху които 
президентът е наложил вето, е едва 4. 

През президентския мандат 2002 – 2006 г. общият брой на указите за 
налагане на вето е също 15. Най-много са издадените укази през 2002 г. 
– 5, а най-малко укази (по 2)  президентът е издал през 2005 г. и 2006 г. 

В периода 1997 – 2002 г. президентът е наложил вето 11 пъти, а в пери-
ода 1991 – 1997 г. това президентско правомощие е упражнено 24 пъти.

Интерес представляват и данните за наложеното вето и за неговото 
развитие в рамките на различните парламентарни легислатури през по-
следните 10 години (фиг. 7). Народното събрание е подкрепило 10 пъти 
наложеното от президента вето в периода 2002 – 2011 г. (общо 30 указа 
за налагане на вето), т. е. 1/3 от президентските укази са предизвикали 
промяна във волята на законодателя. Тези случаи се разпределят, както 
следва: 4 или 29 % от общо наложеното вето в мандата на 39-то Народно 
събрание (общо 14 указа); 4 или 80 % от общо наложеното вето в ман-
дата на 40-то Народно събрание (общо 5 указа) и 2 или 18 % от общо 
наложеното вето в мандата на 41-то Народно събрание (общо 11 указа).

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

��

Източник: Сиела, www.president.bg

Фигура 6
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Отлагателното вето на президента е отхвърлено в 20 (2/3) от общо 30-те 
случаи на наложено вето в периода 2002 – 2011 г. В 14 случая (70 %) по 
отношение на същите разпоредби, които са оспорени с ветото, е сези-
ран Конституционният съд. В 13 от тези случаи сезирането е след отхвър-
ляне на ветото на президента. Само в един случай сезирането е след 
уважаване на ветото на президента (спорът пред Конституционния съд 
обаче не е по съществото на разпоредбите, а е свързан с процедурата 
по прегласуване на закона). По 6 от законите искането за обявяване на 
противоконституционност е уважено, по други 6 искането е отхвърлено, 
а 2 от исканията все още са висящи.

По-важни изводи и препоръки:
1. За последните три години броят на решенията на Конституционния съд устойчиво 
надвишава 10 решения годишно. Това само по себе си показва, че Конституцион-
ният съд е заел своето стабилно място в правно-политическия процес и със своята 
дейност задава определени посоки на развитие на правния ред. Натрупаната зна-
чителна практика на съда по редица въпроси следва да служи като важен ориентир 
в законотворческата дейност. Това не само гарантира в значителна степен кон-
ституционносъобразността на приеманите закони, но и е проява на политическа 
култура, основана на зачитане на институциите и правилата.

2. Интерес представлява изключително високият брой на особените мнения и ста-
новища по конституционни дела през последните години. Този факт дава основание 
за коментар поне в две посоки. От една страна, това е знак за спорния харак-
тер на въпросите,  поставяни на вниманието на Конституционния съд, които често 
съдържат в себе си разнообразни и противоречиви интереси и ценности, даващи 
възможност и за различна юридическа интерпретация. От друга страна, високата 
активност на отделните конституционни съдии може да служи като допълнителен 
аргумент в подкрепа на обоснования и при предходните изследвания извод за по-
големия потенциал на съда. 

3. Отново се потвърждава съществената роля на Конституционния съд по отноше-
ние на защитата на правата и свободите на гражданите. Високият брой решения 
на съда, имащи отношение към въпроса за правата на гражданите, е устойчив в 
рамките на вече четири 6-месечни периода. Това дава основание още веднъж да 
бъде подкрепена позицията, че ролята на съда като бранител на конституционните 
права и свободи би могла да бъде развита посредством въвеждането на института 
на индивидуалната конституционна жалба.

4. Като цяло ниската активност на органите, оправомощени да сезират Конститу-
ционния съд, извън народните представители, не може да бъде оценена положи-
телно. Този факт дава основание конституционните искания да бъдат разглеждани 
главно като инструмент на парламентарната опозиция, която нерядко е ръководе-
на от по-тесни политически съображения, понижаващи тежестта и легитимността 
на исканията. Много по-активно биха могли да използват правомощието си да се-
зират Конституционния съд органите, които не са преки участници в политическия 
процес, и поради това техните искания биха имали по-широка и легитимна основа. 

��

наложено вето подкрепено вето

Източник: Сиела, www.president.bg

Фигура 7
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През второто шестмесечие на 2011 г. са приети/издадени 418 под-
законови нормативни акта, което е с 10 по-малко спрямо предход-
ния 6-месечен период (табл. 10) Независимо от това намаление, 

като цяло през 2011 г. подзаконовите нормативни актове са се увели-
чили спрямо 2010 г. Те са 802 през 2010 г., а през 2011 г. – 846. Из-
следването на четири последователни 6-месечни периода показва, че 
обичайният темп на нормотворческата дейност на Министерският съвет 
и министрите е трайно над 400 акта за шестмесечие или над 800 акта 
годишно. 

Най-значителен ръст на подзаконовите нормативни актове се наблюда-
ва при Министерския съвет. През 2011 г. той е приел общо 394 акта, 
докато през 2010 г. тези актове са 329. Увеличението е със 65 акта или 
с 20 % спрямо предходната година.  

Изследването на четвърти по ред 6-месечен период еднозначно по-
твърждава данните, че сред министрите най-активни в нормотворческо 
отношение са министърът на земеделието и храните и министърът на 
здравеопазването. През втората половина на 2011 г. те са издали 46, 
съответно 35 акта, а общо за 2011 г. – 91, съответно 75 акта. Макар да 
е налице известно намаление спрямо 2010 г., броят на подзаконовите 
нормативни актове в областта на здравеопазването и на земеделието 
остава значителен. Това означава, че на всеки 4-ти ден в годината се 
появява нов акт или изменение в съществуващ акт в областта на зе-
меделието. По-друг начин изразено, при около 100 броя на Държавен 
вестник през годината, почти във всеки брой се обнародва изменение в 
подзаконовата нормативна уредба в тази област. 

Интерес представляват данните за подзаконовите нормативни актове, 
издадени от министъра на вътрешните работи и министъра на отбрана-
та. Подзаконовите нормативни актове, издадени от министъра на въ-
трешните работи, са нараснали от 18 през 2010 г. на 40 през 2011 г., 

5. Данните за ветото на президента в периода 2002 – 2011 г. дават основание да 
се направи извод за наличие на пряка връзка между интензитета на упражнява-
не на това правомощие и политическата конфигурация в Народното събрание. В 
бъдеще може да се препоръча президентското вето в много по-голяма степен да 
се използва по принципни съображения, а не толкова с оглед на политическата 
конюнктура. Народното събрание също следва по-конструктивно да дискутира мо-
тивите за връщане на закон от страна на президента.

6. Установената зависимост между ветото на президента и сезирането на Конститу-
ционния съд дава допълнително основание ветото да бъде разглеждано като важен 
коректив в законодателната дейност и с оглед на предотвратяване на възможност-
та за приемане на противоконституционни закони. 

Iv. Подзаконови нормативни 
актове и контрол върху тях
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т.е. повече от 2 пъти. Увеличение се наблюдава и при министъра на от-
браната – от 28 акта през 2010 г. на 43 през 2011 г. 

По-съществено намаление регистрира единствено министърът на обра-
зованието, младежта и науката, който е издал 20 акта през 2011 г., дока-
то през 2010 г. тези актове са 48.

Обичайно за втората половина на годината, най-голям брой подзако-
нови нормативни актове са обнародвани през месец декември – 117 
акта, докато през останалите месеци средномесечно са обнародвани 
около 60 акта. Това се дължи преди всичко на множеството бюджетни 
постановления, които се приемат в края на годината. 

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
юли - 

декември 
2011 г.

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

Други Общо

Юли 46 0 1 1 2 2 0 0 2 14 0 0 7 0 2 0 0 4 81

Август 22 3 4 1 0 2 0 0 0 5 3 0 9 1 0 0 0 5 55

Септември 23 3 3 0 1 5 0 0 6 3 0 1 7 4 1 0 0 3 60

Октомври 28 3 1 4 0 2 0 0 1 2 0 1 10 3 1 0 0 4 60

Ноември 21 4 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 3 5 0 1 0 4 45

Декември 61 6 1 1 0 3 0 1 4 9 3 5 10 2 1 0 0 10 117

юли - 
декември 

2011 г.
201 19 10 8 3 16 0 3 13 35 6 7 46 15 5 1 0 30 418

януари 
- юни    

2011 г.
193 21 10 6 6 27 0 3 7 40 6 11 45 17 2 3 0 31 428

Общо 
2011 г.

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

Общо 
2010 г.

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

Таблица 10

Източник: Държавен вестник

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2011 Г.)

Общо Юли Август Септември Октомври Ноември Декември
Изменителни 

(изменяши 
съществуваща 

уредба)

С акт за 
изм. и доп. 267 57 33 36 45 23 73

С нов акт 72 13 10 15 8 15 11

Нови 
(създаващи 
за първи път 

уредба)

С нов акт 79 11 12 9 7 7 33

Източник: Държавен вестник

Таблица 11

Данните за разпределението на приетите през периода подзаконови ак-
тове в категориите изменителни и нови (табл. 11) показват, че от общо 
418 акта, приети през втората половина на 2011 г., 79 или близо 20 % 
са нови актове, т. е. актове, уреждащи за първи път дадена материя (не-
заместващи съществуващ акт). Това означава, че всеки 5-ти подзаконов 
акт е изцяло нов, т.е. създава правна регламентация, несъществувала 
до този момент. Налице е известно намаление спрямо предходния 6-ме-
сечен период, когато новите актове са имали дял от 27 % в общия брой 
приети актове или всеки 4-ти акт е бил изцяло нов. Анализът на следва-
щите 6-месечни периоди ще покаже дали е налице низходяща тенден-
ция в това отношение. Останалите 339 акта, приети през изследвания 
период (или над 80 %), са изменителни, т.е. актове, променящи същест-
вуваща до момента уредба (изменящи или заместващи съществуващ 
акт в зависимост от броя и естеството на измененията).

През изследвания 6-месечен период Върховният административен съд 
е отменил/обявил за нищожни 3 акта (табл. 12). Така общо за 2011 г. 
броят на незаконосъобразните подзаконови нормативни актове е 5, до-
като за предходните години той е по-висок: 9 за 2008 г., 10 за 2009 г. 
и 7 за 2010 г. Доколкото този брой е функция от сезиране от страна на 
заинтересовани граждани и организации, не би могъл да бъде направен 
изводът, че броят на незаконосъобразните подзаконови актове нама-
лява. През втората половина на 2011 г. са подадени 13 жалби срещу 
подзаконови нормативни актове. 
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По-сериозен интерес представляват данните, свързани с материята, до 
която се отнасят актовете, обявени за незаконосъобразни (фиг. 8). И три-
те отменени акта са в областта на правосъдието и вътрешните работи. 
Така през последните години тази област заема водещо място по брой 
отменени подзаконови нормативни актове – общо 9 за 5 години.

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (НА) ПО ОРГАН НА ИЗДАВАНЕ 

Година Общо НА на МС НА на министри НА на други органи
2011 5 1 4 0

юли - декември 2011 3 0 3 0
януари - юни 2011 2 1 1 0

2010 7 1 4 2
2009 10 4 1 5
2008 9 6 1,5 1,5
2007 3 0 2 1
Общо 34 12 11,5 9,5

Таблица 12

Източник: Държавен вестник

По-важни изводи и препоръки:
1. Изследването на четири поредни 6-месечни периода еднозначно потвърждава 
тенденцията за непрекъснато увеличаване на броя на подзаконовите нормативни 
актове. По-големият проблем е, че значителен остава броят на новите подзаконови 
нормативни актове. Това трудно може да бъде обяснено при относително малкия 
брой на новите закони, уреждащи за първи път определени обществени отноше-
ния. Следователно голямата част от новите подзаконови нормативни актове са по 
закони, действали в продължение на години. Склонността да се създават нови осно-
вания за издаване на подзаконови нормативни актове в действащи закони неряд-
ко се превръща в практика за попълване на празноти (дописване на закона), като 
се избягва по-тежката публична процедура на приемането на законите.

2. Интересна връзка би могла да се установи при някои министри между тяхната 
активност в законодателно отношение и дейността им по издаване на подзаконови 
нормативни актове. Например в област като труда и социалната политика, в която 
се правят най-много законодателни промени, министърът остава по-скоро пасивен 
на подзаконово ниво. Пример за обратната зависимост е областта на вътрешните 
работи, в която не се установяват толкова интензивни законови промени (с изклю-
чение на Закона за Министерството на вътрешните работи), но в същото време 
се засилва дейността по издаване на подзаконови нормативни актове. Донякъде 
това може да бъде обяснено с кодификационния характер на законодателството в 
областта на труда и социалната политика, но от друга страна, и Кодексът на труда, и 
Кодексът за социално осигуряване предвиждат значителен брой подзаконови нор-
мативни актове. Без това да означава, че интензитетът на промените трябва да се 
пренесе на законово ниво, Министерският съвет и министрите много по-отговорно 
и точно трябва да преценяват кои отношения се нуждаят от трайна уредба (и зак-
репване на законово равнище) и кои предполагат по-голяма динамика и оператив-
ност (и подлежат на уредба в подзаконов нормативен акт). В противен случай оста-
ва впечатлението, че издаването на подзаконови нормативни актове се използва 
като средство за избягване на по-широк публичен дебат.

Източник: Държавен вестник
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v. тълкувателни актове 
на върховните съдилища

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

Фигура 9 
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През периода юли – декември 2011 г. върховните съдилища са пос-
тановили общо 6 тълкувателни решения (табл. 13), от които 4 са на 
ВКС и 2 на ВАС. Този брой е съотносим с първото шестмесечие на 

2011 г., когато са приети 5 тълкувателни акта. Така за цялата 2011 г. са пос-
тановени общо 11 тълкувателни решения или с 6 по-малко спрямо 2010 г.

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА

2005 2006 2007 2008 2009 2010
януари - 

юни  
2011 

юли - 
декември 

2011 
2011

ВКС 6 4 2 0 8 10 2 4 6

ВАС 0 1 6 7 4 7 3 2 5

Общо 6 5 8 7 12 17 5 6 11

Таблица 13

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

Данните показват, че макар през последните три години тълкувателната 
дейност на върховните съдилища да е по-интензивна спрямо предходни-
те години, все още трудно може да се открои устойчива тенденция в това 
отношение (фиг. 9).

Председателят на ВКС и главният прокурор са единствените активни су-
бекти през периода с по 3 искания за постановяване на тълкувателни 
решения (табл. 14). И през този 6-месечен период, както и през пре-
дходния, пасивни остават председателят на Висшия адвокатски съвет, 
министърът на правосъдието и омбудсманът. Така за цялата 2011 г. тези 
субекти не са отправили нито едно искане за постановяване на тълкува-
телен акт.
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Председателят на ВКС и главният прокурор са най-често упражняващите 
въобще правомощието си да искат постановяване на тълкувателни ак-
тове субекти и единствените, които през последните години имат стабил-
на активност (с по 13 искания от 2009 г. досега). При председателя на 
ВАС може да бъде установена низходяща тенденция – от 5 искания през 
2007 г. до 2 през 2011 г. (фиг. 10).

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛАЩА ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН

2005 2006 2007 2008 2009 2010
януари - 

юни  
2011

юли - 
декември 

2011
2011 Общо

Председател 
на ВКС 5 4 0 0 3 5 2 3 5 22

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

Главен 
прокурор 0 0 1,5 3 4 5 1 3 4 17,5

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

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

Омбудсман 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Таблица 14

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

В тематично отношение въпросите, по които са постановени тълкувател-
ни решения, са свързани с приложението на разпоредби от следните 
нормативни актове:

 Наказателен кодекс – във връзка с отнемане на предмета на престъ-
плението подкуп, когато паричните средства са предоставени от изнуд-
ваното лице или са осигурени от службите на МВР;

 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – относно 
изискванията към сградата във връзка с уреденото в преходните прави-
ла право на ползвателите да придобият собствеността върху нея;

 Граждански процесуален кодекс – относно възможността за спиране 
на производството по делото и за предложение за постановяване на тъл-
кувателно решение при наличие на противоречиво разрешавани въпро-
си от ВКС;

 Ежегодни закони за държавния бюджет и подзаконови нормативни ак-
тове в системата на народната просвета – относно влизането в сила на 

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg
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щатното разписание и значението на съгласуването му с началника на 
регионалния инспекторат по образованието;

 Административнопроцесуален кодекс – във връзка с правомощията 
на първоинстанционния административен съд относно допустимостта 
и редовността на подадените чрез него касационни и частни жалби и 
протести и възможността да ги връща на страните или да ги оставя без 
разглеждане; 

 Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи – относно възможността на заинтересовани гражда-
ни и организации да обжалват по реда на АПК заповедите на кметовете 
на общини за определяне на застроената част от имоти, намиращи се в 
границите на урбанизираните територии.

По-важни изводи и препоръки:
1. Вариращата интензивност на тълкувателната дейност на върховните съдилища 
не позволява да бъде изведена устойчива тенденция в нейното развитие. Намале-
нието би могло бъде свързано с няколко главни причини. От една страна, върховни-
те съдилища насочват своята енергия преди всичко към дейността по разглеждане 
и решаване на делата. Известна е статистиката за големия брой висящи производ-
ства. От друга страна, като че ли все още липсва достатъчно съзнание за голямото 
значение на дейността по уеднаквяване на съдебната практика. Това личи преди 
всичко в слабата активност на органите, оправомощени да сезират върховните 
съдилища за постановяване на тълкувателни актове. Все още като че ли липсва 
съзнанието, че този въпрос е ключов по отношение на изграждането на хомоге-
нен и стабилен правен ред. Еднообразността на съдебна практика е в основата 
на предвидимото правосъдие и следователно е в пряка зависимост с въпроса за 
доверието към съдебната система като важна предпоставка за нейното по-ефек-
тивно функциониране. На трето място, няма достатъчно ефективни механизми за 
анализиране и обобщаване на случаите на противоречива съдебна практика.

Осъществената реформа в касационното обжалване би следвало да освободи ре-
сурс, който да бъде насочен към дейността по преодоляване на противоречивата 
или неправилна съдебна практика. Заслужават подкрепа и предприетите мерки 
от организационен характер във ВКС, имащи за цел засилване на тълкувателната 
дейност (създаване на помощно звено, което да проучва и анализира случаите на 
противоречива съдебна практика).

2. Засилването на тълкувателната дейност на върховните съдилища предполага 
значително увеличаване на активността на органите, оправомощени да правят 
искания за постановяване на тълкувателни актове. Те следва да бъдат подпома-
гани в тази си дейност преди всичко от страна на съдилищата, които създават 
съдебната практика и имат най-непосредствен поглед върху противоречивото или 
неправилно прилагане на закона. Съдилищата трябва много по-активно да кому-
никират с тези органи и да им предоставят информация, въз основа на която те 
да подготвят искания за тълкувателни актове. Съдиите са тези, които трябва да 
сигнализират и когато се натъкнат на противоречиви решения на отделни състави 
на върховните съдилища.
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vі. хармонизация  
на българското право  

с правото на Ес

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

2011 32 20 41 7 0 31

юли - 
декември 

2011
12 7 20 3 0 14

януари -  
юни  
2011

20 13 21 4 0 17

2010 57 24 1 10 0 41

Таблица 15

Източник: Сиела; www.ec.europa.eu/legislation/

През периода юли – декември 2011 г. в българското законодател-
ство са въведени на ниво закон изискванията на общо 12 дирек-
тиви (табл. 15) или с 8 по-малко от предходния изследван период. 

От общия брой хармонизационни закони 7 транспонират директиви, а 5 
уреждат прилагането във вътрешното право на актове с директен ефект 
(регламенти, решения). Общо за 2011 г. броят на въведените нови или 
изменителни директиви на ниво закон са 32 или с 25 по-малко от въве-
дените през 2010 г. Изхождайки от натрупаните данни за четири измина-
ли периода, може да се направи заключение, че е налице тенденция за 
намаляване на броя на директивите, които се въвеждат във вътрешното 
право на ниво закон (януари – юни 2010 г. – 32; юли – декември 2010 
– 25; януари – юни 2011 – 20; юли – декември 2011 – 12). Разбира се, 
от това наблюдение не следва да се правят много категорични изводи, 
тъй като данните се влияят до голяма степен от темповете на приемане 
или изменение на европейското законодателство, както и от факта, че 
броят и материята на включените в съответното изследване закони е до 
голяма степен случаен и зависи от организацията на работата на Народ-
ното събрание.

През разглеждания период срещу България са открити 20 нови про-
цедури за нарушения на Общностното право3. Налице е и първото (от 
началото на изследването) решение на Европейската комисия (ЕК) за 
сезиране на Съда на Европейския съюз (СЕС) със заключение за нару-
шение на правото на Европейския съюз (ЕС) от България, т.е. за пър-
ви път процедура срещу България стига до толкова напреднала фаза и 
не се прекратява в рамките на административната процедура пред ЕК. 
Все пак положително следва да бъде оценен фактът, че за разлика от 
други държави членки, все още малък процент от откритите процедури 
срещу България преминават в следващи етапи. Запазва се относително 
високият брой на процедурите, които се прекратяват още в рамките на 
производството пред ЕК и не стигат до съдебна фаза. България все още 
е сред малкото страни без нито едно осъдително решение по дело за 
нарушение на правото на ЕС.  

3 Следва да се има предвид обстоятелството, че до 2011 г. ЕК публикува на официалната си интернет страница 
не всички официални уведомителни писма, а само тези, придружени със съобщение до медиите. Това обяснява 
големите различия в данните за 2011 и 2010 г.



66 67

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 

2011 г.

януари 
- юни 

2011 г.

юли - 
декември 

2011 г.

януари 
- юни 

2011 г.

юли - 
декември 

2011 г.

януари 
- юни 

2011 г.

юли - 
декември 

2011 г.

януари 
- юни 

2011 г.

юли - 
декември 

2011 г.

януари 
- юни 

2011 г.

България 20 21 3 4 1 0 0 0 0 0

Румъния 26 31 4 6 1 0 0 0 0 1

Чехия 25 34 7 8 0 3 1 5 0 0

Унгария 24 52 6 8 0 0 0 0 1 0

Германия 23 21 10 14 5 0 0 0 2 3

Франция 29 28 10 8 1 8 3 5 1 3

Австрия 27 26 5 11 0 1 2 2 2 3

Нидерландия 20 21 12 4 3 2 1 2 0 1

Италия 46 59 15 10 5 3 2 3 5 4

Таблица 16

Източник: www.ec.europa.eu/legislation/; Официален вестник на ЕС

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

2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г.

България 41 1 7 10 1 0 0 0 0 0

Румъния 57 5 10 10 1 0 0 0 1 0

Чехия 59 3 15 22 3 6 6 2 0 3

Унгария 76 1 14 16 0 4 0 2 1 0

Германия 44 3 24 19 5 8 0 4 5 6

Франция 57 5 18 22 9 12 8 5 4 9

Австрия 53 4 16 22 1 11 4 7 5 4

Нидерландия 41 2 16 19 5 7 3 4 1 2

Италия 105 4 25 24 8 7 5 6 9 9

Таблица 17

Източник: www.ec.europa.eu/legislation/; Официален вестник на ЕС

Леко намаление спрямо предходния период се наблюдава по отношение на 
броя на преюдициалните запитвания, отправени от България – 7 през пе-
риода юли – декември 2011 г. спрямо 12 за периода януари – юни 2011 г. 

Като цяло обаче през 2011 г. е налице значително засилване на активност-
та на българските правораздавателни институции – повече от два пъти се е 
увеличил броят на преюдициалните запитвания – 8 през 2010 г. и 19 през 
2011 г. (фиг. 11). Като положителна тенденция трябва да се отчете и все по-
голямото разширение на кръга на субектите, които отправят преюдициални 
запитвания – докато през 2010 г. това бяха основно върховните съдили-
ща и по-рядко Административен съд (АС) – София-град, през 2011 г. все 
повече съдилища се възползват от това си правомощие за разрешаване 
на поставените пред тях казуси (АС – Варна, АС – Велико Търново). Прави 
впечатление и първото преюдициално запитване, отправено от несъдебна 
юрисдикция – Комисията за защита от дискриминация.

През периода СЕС е постановил 3 решения по преюдициални запитва-
ния, и трите, отправени от ВАС. Спрямо 2010 г. по отношение на реше-
нията по преюдициални запитвания, отправени от България през 2011 г. 
е налице 100 % увеличение (3 за 2010 г. и 6 за 2011 г.)

Източник: Официален вестник на ЕС
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Таблица 18

Източник: www.echr.coe.int

ЕСПЧ – РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Година

БЪЛГАРИЯ РУМЪНИЯ ФИНЛАНДИЯ УНГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ИСПАНИЯ
Общ брой 
решения:    

375     

Общ брой 
решения:    

791   

Общ брой 
решения:      

151  

Общ брой 
решения:    

211   

Общ брой 
решения:     

193

Общ брой 
решения:        

91 
2011 62 68 7 33 41 12

юли - декември 
2011 21 29 2 11 21 6

януари - юни 
2011 41 39 5 22 20 6

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

През второто шестмесечие на 2011 г. Европейският съд по правата 
на човека (EСПЧ) е постановил 21 решения по същество срещу 
България (табл. 18) или с 20 по-малко спрямо първата половина 

на 2011 г. Така общо за 2011 г. броят на решенията срещу България въз-
лиза на 62, т. е. с над 20 % по-малко спрямо предходната година. Това 
е първата година, в която е налице намаление на броя на решенията 
на ЕСПЧ срещу България, за разлика от предходните години, при които 
беше установена трайна възходяща тенденция. Намаление се отчита и 
при някои от другите наблюдавани държави, като то е особено същест-
вено при Румъния, срещу която са постановени 68 решения или с над 
50 % по-малко спрямо 2010 г. За някои държави, при които през пре-
дходните години беше установена низходяща тенденция, се наблюдава 
известно увеличение през 2011 г. (Унгария, Германия).

По-важни изводи и препоръки:
1. Установеното намаление на броя на директивите, транспонирани в национал-
ното право със закон, при трайно силен интензитет на измененията в българското 
законодателство разколебава нерядко публично застъпваната теза, че голямата ди-
намика в това отношение се дължи главно на необходимостта от хармонизиране на 
българския правен ред с европейското право.

2. Отново като положителна тенденция може да се оцени засилването на актив-
ността на българските правораздавателни институции по отношение на отправя-
нето на искания за тълкуване на първичното и вторичното законодателство на ЕС 
– двойното увеличение на броя на преюдициалните запитвания и решения на СЕС, 
както и включването на все повече субекти е индикатор за повишаващото се са-
мочувствие и подготвеност на българските съдилища да използват ефективно този 
инструмент в своята правораздавателна дейност.

vII. състояние  
на основните права  
в практиката на ЕсПЧ
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Данните за постановените от ЕСПЧ решения през 2011 г. отново по-
твърждават наблюдението от предходните периоди, че осъдителните ре-
шения срещу България са основно за нарушения по чл. 6 и чл. 13 от 
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 
свободи (ЕКЗПЧОС), свързани с продължителността на процедурите и 
правото на ефективни средства за защита – съответно 21 и 26 решения 
от общо 52, установяващи нарушения на Конвенцията. 

Данните за постановените срещу България осъдителни решения от нейно-
то присъединяване към ЕКЗПЧОС до края на 2010 г. показват, че най-го-
лям е делът на решенията, установяващи нарушения, свързани с правото 
на свобода и сигурност – 31 %, следвани от решенията, установяващи на-
рушения, свързани с продължителност на процедурите – 20 %, и решения-
та, установяващи нарушения, свързани с правото на ефективни средства 
за защита – 14 % (фиг. 12). В абсолютни стойности от общо 343 осъдител-
ни решения срещу България в 219 е установено нарушение на правото 
на свобода и сигурност, в 141 – на продължителността на процедурите и в 
99 – на правото на ефективни средства за защита4.

На 12 октомври 2011 г. ЕСПЧ постанови решение по делото „Христо-
ви срещу България”, в което се установява нарушение на чл. 3 и чл. 
13 от ЕКЗПЧОС – забраната за нечовешко и унизително отношение 
и правото на ефективни средства за защита. Решението представля-
ва интерес, тъй като коментира някои по-общи въпроси, свързани със 
случаите на полицейско насилие и отказа на прокуратурата да проведе 
ефикасно разследване срещу оплаквания в това отношение. Това са 
въпросите относно:

Необходимостта от използването на маскирани и тежко въоръжени по-
лицаи при арест в семейна обстановка, когато явно няма риск лицето да 
окаже въоръжена съпротива, рискувайки живота на близките си;

 Действащото законово положение, непозволяващо разкриването на 
самоличността на маскираните служители на МВР, което води до отказ 
на прокуратурата да ги идентифицира и разпита независимо дали в кон-
кретния случай е имало обективна необходимост да се използват маски;

 Липсата на текст в българския наказателен закон, инкриминиращ спе-
циално проявите на нечовешко и унизително третиране, които причиня-
ват само психични травми, в невоенна обстановка.

 Решението „Христови срещу България” е по конкретен казус, но не е 
изключено, като се има предвид немалкият брой жалби, подадени пред 
ЕСПЧ, отнасящи се до подобни случаи, в бъдеще съдът да постанови пи-
лотно решение. 

В периода между 1998 г. и 2010 г. ЕСПЧ е постановил 27 осъдителни 
решения срещу България за полицейско насилие, т. е. средно по повече 
от 2 решения годишно. С изключение на 2 дела, по които поради не-
достатъчни доказателства не е установено, че насилието е извършено 
от полицаи и 1 дело, при което съдът не е счел насилието за достатъч-
но сериозно, по всички останали дела България е осъдена както зара-
ди проявеното насилие, така и заради неефективното му разследване и 
следователно неадекватна защита на потърпевшите. Присъдените обез-
щетения са на стойност близо 906 000 лв.5

Интерес представляват и данните за жалбите, подадени срещу България 
(фиг. 13). През 2011 г. жалбите срещу България, разпределени на съ-
дебни състави, са 1206. На 10 000 души население броят на жалбите 

4 Броят на осъдителните решения по отделните нарушения надхвърля общия брой на осъдителните решения сре-
щу България, тъй като нерядко в едно решение се установява нарушение на повече от един текст от ЕКЗПЧОС. 5 Данните са от анализ на Българския хелзински комитет.
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за 2011 г. е 1,61. За 2010 г. тези стойности са съответно 1348 или 1,78 
жалби на 10 000 души население. Доколкото на национално ниво няма 
предприети съществени мерки за намаляване на осъдителните решения 
срещу България, това намаление може да бъде свързано преди всичко с 
реформата в контролния механизъм на ЕКЗПЧОС, осъществена с Прото-
кол № 14, който е в сила от 1 юни 2010 г.

Източник: www.echr.coe.int
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По-важни изводи и препоръки:
1. През 2011 г. за първи път се установява известно намаление на броя на ре-
шенията по същество срещу България, обратно на установената тенденция за не-
прекъснато увеличаване на този брой през последните години. Наблюдението през 
следващите периоди ще покаже дали тази посока на развитие е трайна.

2. Все още липсват цялостна визия и целенасочени действия за намаляване на 
броя на осъдителните решения срещу България. България следва да предприеме 
и конкретни мерки за изпълнение на първите пилотни решения, постановени от 
ЕСПЧ през май  2011 г.         

3. Българската държава следва много внимателно да „чете” всяко решение на 
ЕСПЧ. Макар и по конкретни казуси, решенията на Съда в Страсбург винаги съ-
държат и по-общи изводи относно състоянието на законодателството и практиката 
на правораздавателните органи у нас. Предприемането на съответни мерки по по-
вод отделни решения на ЕСПЧ от страна на България е важно не само с оглед на 
избягване на осъждания по подобни казуси в бъдеще, но и като проява на един 
нов подход на държавата по отношение на равнището на спазване и защита на 
правата на човека.
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vIII. Законопроект 
на фокус 

Настоящото изследване за първи път анализира законопроект, кой-
то е внесен в Народното събрание в рамките на изследвания пе-
риод, но все още не е приет окончателно на второ четене. Целта 

е, още преди да е възприето определено законодателно решение, да се 
обърне внимание за наличието на проблеми и рискове и да се предло-
жат начини и аргументи за тяхното преодоляване.

В рамките на настоящия анализ законопроектът на фокус е проектът на 
Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, внесен от 
Министерския съвет на 16 декември 2011 г. Една от предложените със 
законопроекта промени е свързана с въвеждането на пълна забрана за 
тютюнопушене в закритите обществени места. За разглеждането на този 
законопроект съществуват поне две основания. Първо, решението за 
възприемане на един по-строг режим по отношение на тютюнопушене-
то на обществени места неколкократно беше отлагано и е необходимо 
законодателят да бъде насърчен. Второ, въпросът за забраната на тютю-
нопушенето може да служи като тест за отношението на българина към 
правилата – както за волята на институциите да въведат и контролират 
ефективно спазването на една такава забрана, така и за готовността 
на гражданите да се подчинят на едно правило, независимо от тяхна-
та лична позиция. Тези две причини са и основания за включването на 
въпроси, свързани със забраната за тютюнопушене, в проучването на 
общественото мнение, представено в края на настоящия анализ.

Смисълът на въвеждането на забрана на тютюнопушене в закритите об-
ществени места е излишно да бъде аргументиран тук. Не само защото 
изследването е юридическо (а мотивите за въвеждането на забраната не 
са от правно естество), но и защото нееднократно са представяни убеди-
телни доказателства в подкрепа на такова решение. То е насочено към за-
щита на здравето и ползите, които забраната за тютюнопушене има в това 
отношение, са несъмнени. Всякакви мотиви за смекчаване на забраната 
от икономически и дори философски характер (въпросът понякога се об-
вързва със свободната човешка воля) не са относими, когато става дума 
за най-значимата ценност след човешкия живот, каквато е здравето.

В рамките на настоящото изследване ще бъде направен кратък преглед 
на историята на въпроса от гледна точка на неговото законово урежда-
не, като бъде представено и най-общо състоянието на законодателството 
срещу тютюнопушенето в страните от Европейския съюз.

Законът за здравето е относително нов закон – приет е през август 2004 
г. и е в сила от 1 януари 2005 г. Преди него е действал Законът за народ-
ното здраве от 1973 г., който е забранявал тютюнопушенето на работни-
те места, в които работят и непушачи, а в наредба, издадена на негово 
основание, са били посочени обществените места, в които тютюнопу-
шенето е забранено (освен учебните, здравните и административните 
заведения, тук попадат напр. ресторантите по време на обяд, както и 
таксиметровите леки коли).

Действащата уредба на забраната за тютюнопушене се съдържа в чл. 56 
и сл. от Закона за здравето. В първоначалната редакция на закона (към 
момента на влизането му в сила – 1 януари 2005 г.) е уредена забрана 
на тютюнопушенето в закритите обществени места, включително общест-
вения транспорт, и закритите работни помещения, като е предвидено Ми-
нистерският съвет да издаде наредба за условията и реда, при които се 
допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на тези места.  

Впоследствие разпоредбите са претърпели следните две изменения:

 Със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, обн. 
ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г. е отменено основанието за издаване на на-
редба, а следователно и на възможността за допускане на изключения 
от забраната. Предвидено е тази отмяна, т.е. пълната забрана на тютю-
нопушенето в закритите обществени места, в обществения транспорт и 
в закритите работни помещения, да влезе в сила от 1 юни 2010 г.

 Със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, обн. ДВ, 
бр. 42 от 4 юни 2010 г. е създадена нова уредба6, която допуска по изключе-
ние тютюнопушене в обособени помещения на определени в закона закри-
ти обществени места. Акцентът е поставен върху начина на обособяване на 
помещенията за тютюнопушене и за оповестяване на информацията, че 
се допуска такова. Предвидено е уредбата да влезе в сила от 2 юни 2010 г. 

6 Уредбата, съдържаща се в Закона за здравето, по логика е близка до нормативната уредба, създадена в на-
чалото на 70-те години, в чиято основа лежи разбирането, че е достатъчно да си информиран/съгласен, че на 
съответното обществено място се пуши. В някои отношения защитата, предоставяна от Закона за народното 
здраве и актовете по неговото приложение, дори е по-строга.
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Впрочем, от юридическа гледна точка е налице една доста куриозна си-
туация. Между 1 юни (когато е влязла в сила възприета с предходния 
закон за изменение и допълнение пълна забрана на тютюнопушенето) 
и 4 юни (когато е обнародвана новата промяна в закона, допускаща 
изключения от тази забрана) излиза, че в България тютюнопушенето в 
закритите обществени места е било напълно забранено. Обнародваният 
на 4 юни закон е предвидил обратно действие на новите правила, с кои-
то се въвеждат изключения от забраната, като е посочил, че те влизат в 
сила от 2 юни 2010 г. Така на 4 юни е станало ясно, че пълната забрана 
за тютюнопушене не е важала за 2 и 3 юни. Доколкото обаче законо-
дателят не е предвидил нищо по отношение на датата 1 юни, от правна 
гледна точка в този ден забраната е влязла и е била в сила.

С внесения на 16 декември 2011 г. проект на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за здравето се предлага един доста строг и мо-
дерен режим по отношение на тютюнопушенето на обществени места. 
То е забранено във всички закрити обществени места. Единственото 
изключение е за обособени самостоятелни помещения в сградите на 
летищата. Забраната важи и за определени открити обществени места 
– училищните терени, дворовете на училищата и ученическите обще-
жития, дворовете на детските ясли, детските градини и местата, където 
се предоставят социални услуги за деца. Предложено е този режим да 
влезе в сила от 1 юни 2012 г.

За разлика от действащите разпоредби, които изрично включват в об-
хвата на режима закритите работни места, в предложения законопроект, 
случайно или не, те не са споменати. С оглед избягване на тълкувания 
и спорове дали работните места попадат в дефиницията на обществени 
места (съдържаща се в Допълнителните разпоредби), която иначе е доста 
казуистична, е препоръчително те да бъдат изведени като самостоятелна 
категория, по отношение на която също да се разпростира забраната.

В публичното пространство отново се чуват гласове за поредно отла-
гане на пълната забрана за тютюнопушене. Критиките от страна на 
представители на хотелиерския и ресторантьорския бранш, че съобра-
зявайки се с приетата през 2010 г. уредба, те са направили сериозни 
инвестиции7, не могат да служат като мотив за ново отлагане на това 

важно решение. Разбира се, те са основателни от гледна точка на въз-
приетия управленски и законодателен подход, който е непоследовате-
лен и подвеждащ.

Допълнителни аргументи за подкрепа на внесения законопроект дава 
състоянието на законодателството в страните от Европейския съюз 
(фиг. 14)8. България е една от 4-те държави (наред с Румъния, Чехия и 
Австрия), чието законодателство се оценява като слабо от гледна точ-
ка на защитата за непушачите. 6 държави (Гърция, Полша, Словакия, 
Дания, Холандия и Германия) предоставят ограничена защита. В 2 дър-
жави (Португалия и Унгария) продължава дискусията за промени в за-
конодателството. Останалите 13 държави членки, както и Турция и Нор-
вегия са със строга регламентация на тютюнопушенето на обществени 
места. Очевидно е, че съвременното разбиране, възприето от повече-
то държави членки на Европейския съюз, изисква по-строга законова 
уредба на тютюнопушенето на обществени места и е време България 
също да го възприеме. С Препоръка на Съвета на Европейския съюз 
(2009/C 296/02) 2012 г. е посочена като краен срок за държавите 
членки да създадат законодателство, осигуряващо съпоставимо ниво 
на защита в рамките на Общността (в изпълнение на задължението им 
по Рамковата конвенция за контрол върху тютюна, приета в рамки-
те на Световната здравна организация). Обсъжда се въвеждането на 
краен срок с правнозадължителен акт на Европейския съюз. България 
не бива да заема обичайната изчаквателна позиция и да предприеме 
необходимите стъпки едва след „размахването на пръст” от страна на 
Брюксел.

7 По данни на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите над 50 млн. лв. са похарчени общо за вентила-
ционни системи и стъклени прегради в заведенията.

8 Данните са на Smoke free partnership – европейска мрежа от неправителствени организации. Картата 
включва Норвегия и Турция, независимо че не са членове на ЕС.
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Разглежданият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона 
за здравето заслужава да бъде коментиран и във връзка с още един 
въпрос, а именно предложението за въвеждане на забрана за продаж-
ба на енергийни напитки на деца. При разглеждането на законопро-
екта на първо четене във водещата комисия9 министърът на здраве-
опазването посочва, че е възможно тази забрана да отпадне поради 
необходимостта да се извърши проучване дали тя е съвместима със за-
конодателството на Европейския съюз. Този подход може да бъде кри-
тикуван в две насоки. Първо, принципно положение е, че правото на 
Европейския съюз въвежда минимални задължителни стандарти, които 
следва да бъдат спазвани от държавите членки. Те могат да въведат 
допълнителна по-строга защита, стига това да не противоречи на ос-
новните принципи и свободи на Съюза. Второ, дори и да е необходимо 
подобно проучване, то би следвало да бъда направено преди внасяне-
то на законопроекта в Народното събрание (особено когато вносител е 
Министерският съвет). Това е още един пример за законопроект, който 
е внесен без необходимата предварителна подготовка.

9 Законопроектът е приет на първо четене в Комисията по здравеопазването на 15 февруари 2012 г.Източник: www.smokefreepartnership.eu

Фигура 14  

Законодателство За Забрана  
За тютюнопушенето в ес

 слабо

 течаща дискусия

 строго

 ограничено
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іх. тема на броя: 
Проблеми на наказателното 
правораздаване в българия

Настоящото изследване прави опит да изведе някои основни про-
блеми на наказателното правораздаване, около които би могъл 
да се фокусира дебатът за бъдещото развитие в тази област.10 

Всяка дискусия за усъвършенстване на наказателното правораздава-
не изисква да бъдат отчитани няколко основни положения за неговата 
същност и значение в съвременните общества: 

 Наказателното правораздаване е сложен правноуреден процес, кой-
то включва отделни етапи с участието на различни органи, осъщест-
вяващи съответни процедури. Етапите, органите и процедурите са 
компоненти на една система и като такива се намират в определени 
взаимовръзки помежду си и се подчиняват на определени принципи. 
Системният характер на правораздаването означава, че неговото 
функциониране е обусловено от редица фактори и всички те, заедно 
и поотделно, влияят върху постигането на крайния резултат – реализи-
рането на наказателната репресия на държавата при установяване на 
престъпно посегателство. 

 В съвременния свят формите на престъпна дейност непрекъснато се 
усложняват. Оттук се появява и необходимостта от постоянно усъвър-
шенстване на механизмите и способите за разкриване и разследване 
на многообразието от престъпни деяния. 

 Държавата чрез своите органи участва активно във всички фази на 
наказателния процес. Ето защо ефективността на наказателното пра-
вораздаване се превръща в критерий за ефективност на държавното 
управление като цяло, в белег за държавност. 

 Обществото реагира с повишена чувствителност към въпросите на 

наказателното правораздаване, тъй като те са пряко свързани с чо-
вешката потребност от постигане на справедливост и възмездие. Това 
обуславя повишените и често нереалистични и противоречиви очаква-
ния към органите, осъществяващи наказателното правораздаване. То 
обяснява и защо негативната обществена оценка за правораздаване-
то обикновено се характеризира с устойчивост от гледна точка на своя 
интензитет и проявление във времето. 

Въпросът за реформирането на наказателното правораздаване е не 
само национален въпрос, но и въпрос на съобразяване на политиката 
на Европейския съюз относно общото пространство на свобода, сигур-
ност и правосъдие. През последните години бяха осъществени редица 
промени, в това число в законодателно отношение. Характерен белег 
на промените през последните години е отсъствието на системен под-
ход или казано иначе, промените се правят „на парче”. Динамиката на 
изменение на материалния и процесуалния наказателни закони ясно 
показва това. Наказателният кодекс е от 1968 г. и има общо 77 из-
менения и допълнения. От неговото създаване до 1990 г. той има 18 
изменения и допълнения или средно 1,2 изменения годишно. От 1990 
г. досега измененията и допълненията са 59 или средно 2,8 изменения 
годишно. Средногодишните темпове на изменение на Наказателния 
кодекс са особено интензивни от 2005 г. насам. За този период броят 
на измененията възлиза на 35, което означава, че законът е променян 
средно 4,1 пъти на година11. Наказателно-процесуалният кодекс, който 
е приет през 2005 г., вече има 16 изменения и допълнения или средно 
по 2,3 изменения годишно.

Настоящият анализ обособява основните проблеми на наказателното 
правораздаване в следните групи: общи функционални проблеми; специ-
фични проблеми, свързани с отделните органи, осъществяващи наказа-
телно правораздаване; проблеми на материалното наказателно право.

І. Общи функционални проблеми 

 Функциониране на системата от административни контролни органи

Ефективното административно правораздаване е предпоставка за по-
ефективно и качествено наказателно преследване поне на две основа-

10 Насочеността, обхватът и формата на настоящото изследване не позволяват да бъде предложен изчерпа-
телен и всеобхватен анализ на проблемите на наказателното правораздаване. Тук са поставени само някои 
от тях, които според екипа на проекта в по-голяма степен обуславят функционирането на системата на нака-
зателното правораздаване. 

11 Някои от промените са по линия на хармонизацията с правото на ЕС, но преобладаващият брой са авто-
номни решения на националния законодател.
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ния. От една страна, ефективното и своевременно санкциониране на 
административните нарушения безспорно има превантивна функция 
по отношение на извършването на престъпления. От друга страна, тези 
органи (Сметна палата, Национална агенция по приходите, Агенция за 
държавна финансова инспекция и др.) следва точно и внимателно да 
преценяват кога нарушението съставлява престъпление и да сигнали-
зират и предоставят необходимите данни на разследващите органи. 
От правилността на тази преценка и качеството на предоставената ин-
формация зависи развитието на наказателното производство. В този 
смисъл, доброто взаимодействие и сътрудничество между администра-
тивните контролни органи и органите на наказателното правораздава-
не е съществен елемент за ефективното функциониране на системата.

 Квалификация и специализация 

Този въпрос е ключов особено в контекста на все по-усложняващите 
се форми на организирана престъпна дейност и нарастващата „спе-
циализация” на лицата, осъществяващи тази дейност. Единственият 
адекватен отговор е съответна квалификация и специализация на 
правораздавателните органи12. У нас често въпросът за специализа-
цията се поставя неправилно – на структурна вместо на функционал-
на основа. Специализацията следва да се разбира по-скоро като над-
граждане на знания, умения и компетентности13, а не толкова като 
създаване на нови органи и структури, натоварени главно с претен-
цията за специализация14. 

 Корупция 

Въпросът за корупцията в съдебната система и за мащабите на това 
явление е изключително сложен. Установяването на случаите на коруп-
ция по принцип е обективно затруднено от същността на този акт, пред-
полагащ взаимен интерес у двете страни. Усилията за ограничаване 
на това явление в съдебната система предполагат последователност 
и комплексен подход – повишаване на авторитета и социалния ста-
тус на магистратите; намаляване на натовареността на магистратите 

12 Дискусията за реформата на юридическото образование следва да бъде подновена.
13 Би могла да бъде обсъдена отново идеята за създаване на специални магистърски програми само за юр-
исти – по финанси, счетоводство и т.н. 
14 Красноречив пример в това отношение е фактът, че лицата, назначени за съдии в специализирания наказате-
лен съд, преминаха обучение за водене на съдебно заседание, тъй като те нямат необходимата практика и опит.

и преодоляване на диспропорциите в това отношение (в това число 
чрез законодателна промяна, ограничаваща обхвата на наказателна-
та репресия); ефективна система за налагане на дисциплинарни на-
казания; ефективно прилагане на мерки от организационен характер 
(случайно разпределение на делата и др.); изграждане на обществено 
съзнание на нетърпимост към всеки корупционен акт.

Както беше отбелязано, функционирането на правораздавателните 
органи и общественото доверие към правораздавателната система 
взаимно се обуславят. В този смисъл въпросът за прозрачността в съ-
дебната система добива приоритетно значение. По-голямата прозрач-
ност както при назначаването на магистратите, така и по отношение 
на тяхната дейност (доколкото това не надхвърля границите на закона 
и на нормалното разбиране, отвъд което необосновано се затормозя-
ва работата), сама по себе си ще допринесе за ограничаване на ко-
рупционните практики и за повишаване на отвореността, а оттам и на 
доверието на обществото към правораздавателните институции.

ІІ. Специфични проблеми, свързани с отделните органи, осъществя-
ващи наказателно правораздаване

 Проблеми в дейността на полицейското дознание

Един от подценяваните проблеми в дейността на полицията поради фа-
кта, че той има трудно установими обективни измерения, е пасивното от-
ношение на полицейските органи в редица случаи, в които съществуват 
данни (оперативна информация или дори публично оповестени факти) 
за престъпно поведение на определени лица. Тези лица изобщо не ста-
ват обект на наказателно преследване и срещу тях не се предприемат 
действия от страна на оправомощените органи. Възможните обяснения 
са или липса на политическа воля и нежелание от страна на съответните 
ръководители да се противопоставят на лица с определено влияние, или 
наличието на зависимост и свързаност между едните и другите. 

България е една от страните с най-голямо разминаване между ре-
гистрираната престъпност (т. нар. полицейска статистика) и действи-
телно извършените престъпления (установени чрез специални викти-
мизационни изследвания, извършени на социологически принцип). 
Изследванията показват, че през последните години средногодишно 
у нас се извършват около 550 000 престъпления, от които полицията 
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регистрира около 100 000.15 

Интерес представляват данните за образуваните дела и постановените 
присъди по видове престъпления. Относителният дял на постановени-
те осъдителни присъди е най-голям при транспортните престъпления и 
някои кражби. Случаите на образувани дела за организирана престъп-
ност и корупция са между 6 и 7 % от общо образуваните дела.

Налице е ниска разкриваемост на престъпленията, осъществявани от 
организирани престъпни групи, и на различните форми на корупцион-
на дейност и главната причина е слабата оперативна полицейска рабо-
та и недостатъчната подготовка на делата на досъдебна фаза16. 

 Проблеми в дейността на прокуратурата

Извън общите функционални проблеми в дейността на държавното обви-
нение съществува още един проблем, а именно, натовареността на про-
курорите. По данни на прокуратурата средногодишно един прокурор от 
Софийска районна прокуратура и Софийска градска прокуратура следва 
да разгледа 350 дела. Това само по себе си създава две групи проблеми. 
От една страна, при този обем трудно може да бъде постигнато необходи-
мото качество на работа, което нерядко се констатира в съдебната фаза 
на делата. От друга страна, шансовете за упражняване на корупционен 
натиск значително нарасват при обективно съществуващата възможност 
за избор от страна на прокурора кои дела да разгледа приоритено, дали да 
забави или да придвижи по-бързо определено дело и т.н.

 Проблеми в дейността на съда

Публично застъпваната теза „Съдът ги пуска” не се потвърждава от да-
нните за броя на осъдителните и оправдателните присъди. У нас 90 – 
94 % от делата приключват с осъдителна присъда.

Тук обикновено се противопоставя аргументът, че статистиката не из-
глежда по същия начин по отношение на т.нар. дела от особен общест-
вен интерес17. По данни на прокуратурата в периода август 2011 г. 
– януари 2012 г. общо осъдените лица за всички дела с особен общест-
вен интерес са 2014, а оправданите за същия период са 79 (или 4 %).

Проблемът при делата от особен обществен интерес не е в ниския брой 
осъдителни присъди, а че по тези случаи или не се започва наказателно 
преследване, или, ако се започва, то невинаги стига до съдебна фаза, 
въпреки че има основания за това.

Някои от основните проблеми в съдебната фаза са свързани с голя-
мата натовареност и сериозните диспропорции в натовареността на 
съдиите (така напр. за първото полугодие на 2011 г. един наказателен 
съдия в Софийски районен съд има средно по 67 дела месечно, а един 
наказателен съдия в Районен съд – Ямбол – 2418) и множеството отла-
гания на делата, като основната причина за това е недобрата подготов-
ка на делата в досъдебна фаза. Друг проблем е формалното участие на 
съдебните заседатели в наказателния процес. 

ІІІ. Проблеми на материалното наказателно право

Действащият Наказателен кодекс е от 1968 г. Той е приет при други 
обществено-политически условия и отразява различна концепция за 
наказателното право и неговата роля. Множеството промени в на-
казателния закон нарушават неговата вътрешна логика и пораждат 
противоречия и несъгласуваност. След реформата на наказателното 
процесуално право трябва да бъде направена и следващата стъпка, а 
именно – приемането на нов Наказателен кодекс. Той трябва да отра-
зи съвременното разбиране за наказателното право все повече като 
правозащитно и все по-малко като репресивно право. Това разбиране 
следва да бъде проведено по две основни линии: ограничаване на об-
хвата на наказателната репресия и осъвременяване на системата от 
мерки за наказателноправно въздействие. 

15 Данните са от Национално изследване на престъпността на Центъра за изследване на демокрацията, до-
клад „Тенденции за престъпността в България 2000 – 2010 г.”. 
Това е по-малко от 20 % от престъпленията при средна стойност около 50 %, измерена от Международното 
виктимизационно изследване  (International Crime Victims Survey) 2005.
Две са главните причини за разминаването между регистрирана престъпност и действителната престъпност 
– недокладване от жертвите (т.нар. латента престъпност) и т.нар. полицейски филтри (нерегистриране на 
престъпления, въпреки че са били докладвани от гражданите).
Изследването обхваща определени престъпления, включени в т. нар. битова или конвенционална престъп-
ност, но са представени и данни за отношението на обществото към организираната престъпност. През 2011 
г. близо 30 % от анкетираните у нас смятат, че организираната престъпност по-скоро нарасва.
16 Следва да се отчита и обстоятелството, че тези дела са значително по-сложни и изискват повече усилия и ре-
сурси (както организационни и материални, така и от гледна точка на степента на професионална подготовка 
и специализация на разследващите органи).

17 Като „дела от особен обществен интерес” се определят делата, към които Европейската комисия е прояви-
ла интерес, делата, свързани с усвояване и управление на средства от Европейските фондове, наблюдавани 
от ОЛАФ, както и свързаните с: организирана престъпност, корупционни престъпления, изпиране на пари, 
злоупотреби с фондове на ЕС, данъчни престъпления, подправени платежни инструменти, трафик на наркоти-
ци, трафик на хора и др. съгласно решение на ВСС (Протокол № 39 от 8 октомври 2008 г.).
18 Данните са обобщени от Висшия съдебен съвет.



86 87

Новият Наказателен кодекс би следвало да предложи решения поне в 
няколко основни насоки:

 Декриминализация – отпадане от НК на престъпни състави, регламенти-
ращи  посегателства, които или са загубили своята обществена опасност, 
или притежават такава степен на обществена опасност, която не пред-
полага срещу тях да се реагира със средствата на наказателното право

По различни оценки такива са между 20 % и 30 % от съставите по 
действащия закон. Като примери могат да бъдат посочени: просия; 
тунеядство (получаване на нетрудови доходи по непозволен или немо-
рален начин); укриване на пречка за брак (единствената фактически 
осъществима хипотеза на такова укриване представлява документно 
престъпление); присвояване на намерена вещ; получаване на неслед-
ваща се имотна облага за извършване на работа или дейност (това 
престъпление включва например получаването на бакшиш) и др. 

Декриминализацията цели да запази наказателноправната принуда за 
защита на такива обществени ценности, които действително се нужда-
ят от нея. В редица случаи по-ефективна и по-бързо приложима спрямо 
определени посегателства се явява административно-наказателната 
отговорност, предвидена в специални закони. Така ще се създадат ус-
ловия за оптимизирано наказателно правораздаване, което няма да 
се изтощава в противодействие на привидни криминални заплахи. 
Декриминализацията обективно ще намали насилието в обществото, 
оттегляйки държавната принуда от сфери и явления, в които тя вече не 
е необходим регулатор.

 Разширяване на приложното поле на режими, водещи до замяна на на-
казателната отговорност с административна при по-леки престъпления

Промените в уредения понастоящем в чл. 78а от Наказателния кодекс 
институт в комбинация с промяна на системата на наказанията и тях-
ната диференциация в Особената част ще доведе до прилагане на ад-
министративната отговорност към по-голям брой деяния, извършени 
инцидентно, т. е. нерецидивни. Така ще бъдат постигнати две главни 
цели. От една страна, по-своевременно и ефективно ще бъде постига-
на защитата на съответните обществени отношения. От друга страна, 
бавният и силно формализиран наказателен процес ще бъде запазен 
за по-тежките посегателства, при които действително са необходими 

по-сериозни гаранции за правата на участниците в него. По този начин 
ще се освободи необходимият ресурс и енергия правораздавателните 
органи да вършат по-качествено своята работа.

 Промяна в системата на наказанията

Следва да се дискутира необходимостта от промяна в системата на на-
казанията с оглед съобразяването й със съвременните разбирания за 
постигане на целите на наказанието и стриктно съблюдаване на прин-
ципа за съответствие на наказанията на извършените престъпления. 
При определяне на наказанията за отделните видове престъпления 
следва да се изхожда не просто от абстрактното разбиране за тяхната 
обществена опасност, а и да се съобразява актуалната оценка, която 
обществото им дава.

Разглеждането на правораздаването и в частност на наказателното 
правораздаване като система предполага системен подход както при 
дефинирането на проблемите, така  и при предлагането на мерки за 
тяхното решаване. В това отншение ключово значение има взаимо-
действието на институциите. Нито Министерството на вътрешните ра-
боти, нито прокуратурата, нито съдът могат самостоятелно да променят 
съществено общата картина. На свой ред те следва да бъдат подкре-
пени в усилията си от изпълнителната и законодателната власт. Орган 
като Висшия съдебен съвет, който по своя замисъл е едновременно 
демократичен (включва представители на трите власти) и професио-
нален (по дефиниция неговите членове би следвало да познават систе-
мата от различна гледна точка), може да стане център на задълбочена 
и всеобхватна дискусия за проблемите, на основата на която да бъде 
предложен комплекс от мерки за тяхното преодоляване. Защо това не 
се случва при няколко последователни състава на Висшия съдебен съ-
вет, е въпрос на самостоятелен анализ.



88 89

х. Проучване на 
общественото мнение

Проучването на общественото мнение е осъществено от Институ-
та за социални изследвания и маркетинг МБМД в периода 3 – 8 
февруари 2012 г. Извадката включва 1200 пълнолетни граждани 

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

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

%

2010 2011 2012

Средна оценка 3.17 3.11 3.08

Без отговор 5.6 8.2 8.7

2 Слаб 23.1 28.6 24.9

3 Среден 39.4 31.1 37.9

4 Добър 26.3 26.5 25.2

5 Много добър 4.4 5.0 2.8

6 Отличен 1.3 0.6 0.5
2. СПОРЕД ВАС КОИ СА ОСНОВНИТЕ СЛАБОСТИ В БЪЛГАРСКОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО? (Посочвани са до 3 отговора) 2010 2011 2012

Без отговор 6.6 5.8 7.9

Често се променя 50.0 34.2 40.0

Много е разхвърляно – голям брой закони, правилници, наредби 40.0 30.5 41.5

Законите не са написани ясно, човек трябва да е специалист, за да ги разбере 47.7 43.0 48.9

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

Законите са добри, но не се прилагат 43.2 47.6 48.8

Друго 0.9 1.0 1.5

3. КОЯ ИНСТИТУЦИЯ НОСИ ГЛАВНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В 
ПРАВНИЯ РЕД В БЪЛГАРИЯ? (Посочван е само 1 отговор) 2010 2011 2012

Без отговор 7.5 9.7 11.5

Народното събрание, защото често променя законите 41.4 36.5 27.0
Министерският съвет, защото приема ненужно голям брой правилници и 
наредби 24.3 14.8 12.8

Съдът, защото не решава обективно 15.7 23.6 28.5

Полицията, защото не изпълнява добре функциите си 2.2 4.6 6.3

Прокуратурата, защото не подготвя добре обвиненията 8.9 10.3 13.9

Друго - 0.6 -
4. КЪМ КОЯ ИНСТИТУЦИЯ БИХТЕ СЕ ОБЪРНАЛИ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА? 
(Посочван е само 1 отговор) 2010 2012

Не мога да преценя 10.5 11.6

Народното събрание 4.5 0.8

Съда 39.6 30.6

Полицията 33.5 24.7

Прокуратурата 20.1 8.6

Европейския парламент 4.5 2.4

Европейския съд по правата на човека в Страсбург 4.2 13.8

Омбудсмана 18.1 4.9

Синдикатите 0.2 0.7

Друго 0.1 1.9
5. КОИ СПОРЕД ВАС СА ГЛАВНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА НЕСПАЗВАНЕТО НА ПРАВНИЯ РЕД?  
(Посочван е повече от 1 отговор) 2012

Не мога да преценя 5.5

Непознаването на законите и другите нормативни актове 10.2

Честите промени в тях 16.2

Разхвърляното и объркано законодателство (много на брой закони, правилници, наредби) 17.9

Нежеланието да се спазват правилата 22.7
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Бавните административни и съдебни процедури (едно дело може да се гледа с години) 27.0

Корупцията 33.6

Друго 0.7
6. ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА 
(РЕСТОРАНТИ, БАРОВЕ, КИНОСАЛОНИ, ТЕАТРИ, ХОТЕЛИ И ДР.), В ТОВА ЧИСЛО ОБЩЕСТВЕНИЯ 
ТРАНСПОРТ, КАКТО И ЗАКРИТИТЕ РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ? (Посочван е само 1 отговор)

2012

Не мога да преценя 6.6

Подкрепям напълно 50.2

Подкрепям отчасти 25.1

Напълно не подкрепям 18.2
7. СПОРЕД ВАС ДОПУСТИМО ЛИ Е ДА ИМА ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА, В КОИТО ЗАБРАНАТА 
ДА НЕ ВАЖИ? (Посочван е само 1 отговор) 2012

Не мога да преценя 4.6

В ресторанти, барове, кафенета и др., в които има специално обособени помещения за пушачи 48.0

В ресторанти, барове, кафенета и др. с изцяло нощен режим на работа 28.6

На гари, летища 6.4

В хотели 2.6

В таксита 1.1

В специално обособени самостоятелни помещения на работното място 28.8

Друго 0.3

Не трябва да има места, в които забраната да не важи 18.4
8. МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА ЩЕ БЪДЕ 
ВЪВЕДЕНА В СРОКА, В КОЙТО Е ПЛАНИРАРАНА, А ИМЕННО ОТ 1 ЮНИ 2012 Г.? (Посочван е само 
1 отговор)

2012

Не мога да преценя 20.7

Да 34.2

Не, ще бъде отложена 45.1
9. СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ СЛЕД КАТО БЪДЕ ВЪВЕДЕНА, ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАКРИТИ 
ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТАЩЕ БЪДЕ СПАЗВАНА? (Посочвани са до 3 отговора) 2012

Не мога да преценя 6.2

Да, ако се упражнява непрекъснат контрол 32.1

Да, ако се завишат санкциите за нарушителите – пушачи 22.6

Да, ако се завишат санкциите за отговорните лица на съответното обществено място 22.0

Да, ако за спазването на забраната следят полицията и прокуратурата 10.7

Не, защото контролът няма да е достатъчно ефективен 28.3

Не, защото хората не са свикнали да спазват правилата 38.8

Друго 0.1



92 93

бележки



София 1000, ул."Врабча" №17 А, ет.3
тел.: (+359 2) 986 83 50, факс: (+359 2) 986 83 51
е-mail: info@cli-bg.org
www.cli-bg.org

София 1504, ул. "Проф. Асен Златаров" №5
тел.: (+359 2) 806 3800, факс: (+359 2) 843 5123
е-mail: applications@americaforbulgaria.org
www.americaforbulgaria.org

 



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

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

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

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

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

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

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

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